سنن أبي داكد
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
اغبمد هلل رب العاؼبْب ،والصالة والسالم على
سيدنا ؿبمد وآلو وصحبو أصبعْب.
اإلمام أبو داود :ىو سليمان بن األشعث
السجستاين اؼبولود سنة ٕٕٓ ىـ واؼبتوىف سنة
ٖ ٕٚىـ  ،أفاد من اإلمام البخاري وسلك يف
العلم سبيلو ،وأشبو اإلمام أضبد يف َى ْد هو
ود لِّو وظبَْتو ،أالن اهلل لو اغبدهث كما أالن
َ
لداود اغبدهد ،وقال اغبافظ موسى بن
ىارونُ :خ لِ َق أبو داود يف الدنيا للحدهث
ويف اآلخرة للجنة ،ومارأهت أفضل منو.
وكتابو السنن :ىو الكتاب الثالث من
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الصحاح الستة اؼبشهورة ،صنفو وانتقاه من
ِب فيو بأحادهث
طبسمائة ألف حدهث ،وعُ َ
األحكام عناهةً كبّبة.

قال أبو داود( :وماكان يف كتايب من حدهث
فيو وىن شدهد فقد بيَّنتو ،وفيو ماالهصح سنده،
ومامل أذكر فيو شيئاً فهو صاحل ،وبعضها أصح
من بعض)
وقد اختلفت اآلراء يف قول أيب داود (مامل أذكر فيو
شيئاً فهو صاحل)  ،والناظر يف سنن أيب داود جيد
األحادهث الٍب هسكت عنها متنوعة جداً،
فمنها الصحيح ومنها اغبسن ،ومنها أحادهث
ضعيفة لكنها صاغبة لالعتبار والتقوهة ،ليست
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عم ُل بو لدى
شدهدة الضعف ،والنوع األخّب هُ َ
كثّب من العلماء مثل أيب داود وأضبد والنسائي،
وىو عندىم أقوى من رأي الرجال.
ىذا ،وردبا سكت أبو داود عن أحادهث
ضعفها شدهد لوضوح أمرىا وظهوره.
وقد اخَبت يف ىذا اعبزء الثالث من سلسلة
اغبدهث اؼبيسر (ٓٓ ٚحدهث من سنن أيب
داود) األحادهث الٍب سكت عنها وكانت
اؼبخرج منها يف الصحيحْب أو
صاغبة ،وجعلت َّ
وضبطت الكلمات
أحدمها باللون الغامق،
ُ
ال ُـم ْش ِكلَة وشرحت باختصار الغرهبة.
معتمداً يف مًب اغبدهث طبعة دار الفكر الٍب اعتُب
كتايب
هبا صدقي ؿبمد صبيل ويف شرح الغرهب على َ ْ
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النهاهة البن األثّب ومعامل السنن للخطايب.
حبق السائلْب عليك ودبنـزلة
اللهم إين أسألك ِّ
نبيك لدهك أن تصلح حايل وحال اؼبسلمْب
وآخر دعوانا أن اغبمد هلل رب العاؼبْب
ٕٔ ربيع األنوار ٕٗٗٔىـ
ٕٔ أهار ٖٕٓٓم
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قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليو كآلو كسلَّم:
ٔ -آَِمُروا النّساءَ يف بناهتن .
ِ
وتناىوا عن اؼبنكر.
ٕ -ائْـتَمروا باؼبعروفَ ،
السكينةي.
ّ -ائٍػتيوا ٌ
الصالة كعليكم ٌ
ْ -ابدأ بً ىم ٍن تىػ يعوؿ.
٘ -األَبْـ َع ُد فاألبعد من اؼبسجد أعظم أجراً.
أبغض اغبالل إىل اهلل تعاىل الطّالق.
ُ -ٙ
صركف
ٕ -ابغيوني ال ٌ
عفاء فإنٌما تيػ ٍرىزقيوف كتيػ ٍن ى
ض ى
بضعفائكم.
 -ٛأبو بكر يف اعبنّة ،وعمر يف اعبنّة ،وعثمان يف
الزبّب
وعلي يف اعبنّة ،وطلحة يف اعبنّة ،و ّ
اعبنّةّ ،
يف اعبنّة ،وسعد بن مالك يف اعبنّة ،وعبد
الرضبن بن عوف يف اعبنّة.
ّ
ٔ

ُ-أي شاوروىن يف تزوجيهن َْ -م ْن تعول :أي من تلزمك نفقتو.
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 -ٜاتّقوا اهلل يف ىذه البهائم ال ُـم ْع َج َمة ،فاركبوىا
صاغبة وُكلُوىا صاغبة.
ٓٔ -اتّقوا اؼبالعن الثّالثةِ :
الِباز يف اؼبوارد ،وقارعة
الطّرهق ،والظِّ ّل .
ُُ -اجعلوا في بيوتكم من صالتكم،
كالتتخذكىا قبورا.
ب األسماء إلى اهلل تعالى عب يد اهلل كعب يد
ىح ُّ
ُِ -أ ى
الرحمن.
ٌ
ِ
إغباد فيو.
ـحَرم ٌ
ٖٔ -احتكار الطّعام يف ال َ
ٗٔ -احفظ عورتك إال ِم ْن زوجتك أو ماملكت ميينك.
ُٓ -أى ٍخ ًرجوا المشركين من جزيرة العرب.
ك.
ك ،وال َزبُ ْن َم ْن َخانَ َ
 -ٔٙأ َِّد األمانةَ إىل َم ْن اْئـتَ َمنَ َ
ٔ

ٔٗ-اؼبعجمة:الٍب ال تقدر على النطق َُ-اؼبالعن:مواطن اللعن ،قارعة
الطرهق:وسطها ،اؼبوارد :الطرق إىل اؼباء ،الظل:ظل الشجرة وغّبىا ُٕ-
أي إذا ىرب العبد إىل دار اغبرب.
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ُٕ -إذا أبى ىق العبد إلى ِّ
الش ٍر ًؾ فقد ىح َّل دمو.
ِ
ب أَقْـَربَـ ُهما باباً ،وإ ْن
 -ٔٛإذا اجتمع ال ّداعيان فَأَج ْ
سبق أحد ُمها ِ
فأجب ال ّذي سبق.
ََ ُ
ً
جل أخاه فىػلٍيي ٍخب ٍرهي أنٌو يحبُّوي.
ُٗ -إذا ٌ
أحب ٌ
الر ي
َِ -إذا استأذف أح يديكم ثالثان فلم ييػ ٍؤ ىذ ٍف لو فىػ ٍلىيػ ٍرًجع.
ث.
لود ُوِّر َ
استَـ َه ّل اؼبو ُ
ٕٔ -إذا ْ
هقبضو.
ٕٕ -إذا اشَبى أح ُد ُكم طعاماً فال هَبِ ْعوُ حٌب َ
الصالةُ فال صالةَ إال اؼبكتوبة.
ٖٕ -إذا أُقيمت ّ
ٕٗ -إذا أكل أحدكم فىػلٍيىأٍ يك ٍل بيمينو ،كإذا
شرب فىػلٍيى ٍش ىرب بيمينو.
ع
ٕ٘ -إذا انتعل أح ُد ُكم فَـْليَْبدأ باليمْب ،وإذا نـََز َ
بالشمال.
فَـْليَْبدأ ّ
س ذى ىك ىرهي بيمينو.
 -ٕٙإذا باؿ أح يد يكم فال يى ىم َّ
ٔ

ُِٔ -أي إذا رفع صوتو بالبكاء ُجعِل وارثاً.
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 -ٕٚإذا تىبً ٍعتيم الجنازة فال تجلسوا حتى
ض ىع.
تيػ ٍو ى
ً
س ٍيػ ىفيهما فالقاتل
ِٖ -إذا تىػ ىو ى
اجوى المسلماف ب ى
كالمقتوؿ في النٌار.
ص ِّل
ِٗ -إذا جاء أح يد يكم
كاإلماـ يى ٍخطيب فىػلٍيي ى
ي
يتج َّوز فيهما .
ركعتين ى
التفت فهي أمانة.
جل باغبدهث مث َ
ٖٓ -إذا َحدَّث ّالر ُ
ت فقولوا خيران ،فإ ٌف
ُّ -إذا ىح ى
ض ٍرتيم ال ىػميِّ ى
المالئكة ييػ ىؤِّمنيػ ىوف على ما تقولوف.
فأصاب فلو أجران،
اغباكم فاجتهد
ٕٖ -إذا حكم
َ
ُ
وإذا حكم فاجتهد فاخطأ فلو أجر.
َح َد ُىم.
ٖٖ -إذا خرج ثالثةٌ يف َس َف ٍر فَـْليُـ َؤِّمُروا أ َ
اإلىاب فقد طى يه ىر.
ٖٗ -إذا يدبً ىغ
ي
ّٓ -إذا يد ًع ىي أح يد يكم إلى الوليمة فىػلٍيىأٍتًها.
ُ

ٔ

ُ

ٔ
هتجوز فيهما :خيففهما ّْ-اإلىاب :اعبلد.
ِّٗ -
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ّٔ -إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تي ىخلِّ ىف يكم
ض ىع.
أك تيػ ٍو ى
ػخ ٍ ً
اإلبل ىح َّقها.
ّٕ -إذا سافرتم في ال ى
صب فىأى ٍعطيوا ى
ً
صوا لو ال ٌدعاء.
صلٍَّيتيم على الػميٌت فأى ٍخل ي
ّٖ -إذا ى
ِ
س،
 -ٖٜإذا غضب أح ُدكم وىو قائم فَـلْيَ ْجل ْ
فإ ْن ذىب عنو الغضب وإال فليضطجع.
ٍت أىنٍ ً
ت.
صٍ
اإلماـ يخطيب فقد لىغى ٍو ى
َْ -إذا قيػل ى
تك ي
ُْ -إذا كاف أح يدكم صائمان فىػ ٍلييػ ٍف ًطر على
التٌمر ،فإ ٍف لم يج ٍد الػتٌمر فعلى الماء،
َّ
فإف الماء طى يهور.
ِْ -إذا ىك َّف ىن أح يد يك ٍم أخاه فىػلٍيي ٍح ًس ٍن ىك ىفنىوي.
ّْ -إذا لقيتم ال ىػم َّداحين فاحثوا في كجوىهم التٌراب.
ٔ

ُ

ٔ
صب :زمان كثرة العلف والنبات ،إعطاء اإلبل حقها :أي حظها من
ّٕ-اػبَ ْ
العلف ورعيها يف األرض ّْ-أي ألقوا يف وجوه من جعلوا مدح الناس
بضاعة هستأكلون بو اؼبمدوح وهفتنونو الَباب.
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ً
س أح يد يكم كىو في المسجد
ْْ -إذا نػىع ى
حو ٍؿ من مجلسو ذلك إلى غيره.
فليىتى َّ
ْٓ  -اذكروا ؿباسن موتاكم وُك ُّفوا عن مساوههم.
ِ
الساق ،وال حرج
ْٔ -إ ْزَرةُ اؼبسلم إىل نصف ّ
فيما بينو وبْب الكعبْب .
ً
كالقميص كالعمامةً .
 -ٗٚاإلسباؿ في اإلزا ًر
ْٖ -استعيذكا باهلل من عذاب القبر.
 -ٜٗأسرعوا بالػجنازة.
ِ
َٓ -أ ِ
ك.
اتيم َع َمل َ
ك وأمانَـتَ َ
ع اهللَ دهنَ َ
َستَود ُ
ْ
ك وخو َ
ٔ٘ -ا ْش َف ُعوا تُـ ْؤ َجُروا.
ٕ٘ -أطعموا اعبائع ،وعودوا اؼبرهض ،وفُ ُّكوا
العاين.
ك.
ب ًط ٍيبً يكم ال ًػم ٍس ي
ٖ٘ -أىطٍيى ي
ٔ

ْٔٔ-اإلزرة :ىيئة االتزار ِٓ-العاين :األسّب.
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ْٓ -اعدلوا بين أكالدكم ،اعدلوا بين أبنائكم.
بالرقىى مالم
علي يرقىا يكم ،البأس ُّ
ٓٓ -اع ًر ي
ضوا َّ
تكن ًش ٍركان.
ً
كل
ٔٓ -أعي يذ يكما
بكلمات اهلل التٌ ٌامة من ِّ
كل عي ون ال ٌمةُ.
شيطاف كه ٌامة كمن ِّ
ٕٓ -ا ٍغ يزكا باسم اهلل كفي سبيل اهلل.
ك كاذ يك ًر اسم اهلل َّ
شيطا ىف
فإف ال ٌ
ٖٓ -أغلً ٍق بابى ى
اليفتح بابان يم ٍغلىقان.
ي
ض يف اهلل.
أفضل األعمال ُّ
اغبب يف اهلل والبُـ ْغ ُ
ُ -ٜ٘
ِ
ٍ
سلطان جائر.
اعبهاد كلمةُ َع ْد ٍل عند
أفضل
ُٓ -ٙ
ً
الصياـ بعد شهر رمضاف ىش ٍه ير اهلل
أفضل
ُٔ-
ي
ال يػم ىح َّرـ
ُ

ُ

ٔٔٓ-اؽبامة:اغبيوانات واغبشرات الضارة،الالمة:اؼبؤذهة اغباسدة
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ـحـيَّة والعقرب.
هن يف ّ
ٕ -ٙاقتلوا األ ْ
الصالة :ال َ
َسَوَد ْ
ٖ -ٙاقرؤوا ﮋهس ﮊ على موتاكم.
الماؿ بين أىل الفرائض على كتاب اهلل.
ٗ -ٙاقسم ى
ٓٔ -أَقِْيـلُوا ذوي الـهيئات عثراهتِِم إال اغبدود.
 -ٙٙأقيموا صفوفكم (ثالثان).
أكمل اؼبؤمنْب إمياناً أحسنُـ ُه ْم ُخلُ َقاً.
ُ -ٙٚ
 -ٙٛأَال َّ
كل ربا من ربا اعباىلية موضوع.
إن َّ
ِ
الكتاب ومثلَو معو.
ت
 -ٜٙأَال ّ
إين أ ُْوتْي ُ
َ
ٓ -ٚأَال تسمعونَّ ،
إن البَ َذا َذ َة من اإلميان .
ُٕ -أىال يكلُّكم ر واع ككلٌكم مسؤكؿ عن رعيٌتو.
ٕ -ٚأَال ال َِربل أمو ُال الـم ِ
عاى ِدهن إال ِّ
حبقها.
ُ
ُ
ك ال يػمتىػنىطِّ يعوف (ثالثان).
ّٕ -أىال ىىلى ى
البياض فإ ّّنا من خّب
ٗ -ٚالْبَ ُسوا من ثيابكم
َ
ٔ

َٕٔ-البذاذة:بساطة اؽبيئة واؼبنظر ِٕ-اؼبعاىدهن:أىل العهد والذمة
ّٕ-التنطع :التكلف واؼبغاالة وؾباوزة اغبد.
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ثيابكم ،وكفِّنوا فيها موتاكم.
ٕٓ -اللٌهم اجعل في قلبي نوران ،كاجعل في
لساني نورا.
 -ٚٙاللٌهم ارحم ال يػم ىحلِّقين.
ِ ِ
غّب
 -ٚٚاللّهم اسقنا َغيثاً ُمغيثاً َمرهئاً ُمرهعاً نافعاً َ
ضار عاجالً غّب آجل .
ّ
 -ٚٛاللّهم اغفر غبيِّنا وميتِّنا ،وصغ ِّبنا وكب ِّبنا،
ِ
وشاىدنا وغائبنا.
وذَ َك ِرنا وأُنْـثَانا،
ك يف ُكبُوِرىم ونعوذ بك من
 -ٜٚاللّهم إنّا َْقب َعلُ َ
شرورىم.
ٓ -ٛاللّهم أعوذ بك أ ْن أ ِ
ُض ّل ،أو أَِزَّل أو أَُزَّل،
َض َّل أو أ َ
ِ
علي.
أو أَظل َم أو أُظْلَم ،أو أ ْ
َج َهل أو ُْجي َه َل ّ
ُٖ -اللٌهم إنٌي أعوذ بك من البي ٍخ ًل كال ىػه ىرـ.
ِٖ -اللٌهم إنٌي أعوذ بك من عذاب جهنٌم،
ٔ

ٔ

شرىم.
ٕٕٔ-أي اسقنا مط ارً منقذاً ىنيئاً غزه ارً ٕٗ -يف كبورىم:يف قتاؽبم واتِّقاء ِّ
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كأعوذ بك من عذاب القبر .
ػح ىزف
الهم كال ى
ٖ -ٛاللٌهم إنٌي أعوذ بك من ٌ
ً
الرجاؿ .
ى
كض ٍل ًع الدَّيٍن كغىلىبىة ٌ
ْٖ -اللٌهم اللٌهم إنٌي أعوذ بك من العجز
ػجبن كالبيخل كال ىػه ىرـ.
كالكسل كال ي
ٖٓ -اللٌهم إنٌي أعوذ بك من فتنة النٌار كعذاب
شر الغنى كالفقر.
النٌار ،كمن ٌ
ِ
إين أعوذ بك من الفقر والقلّة.
 -ٛٙاللّهم ّ
ٕٖ -اللٌهم إنٌي أعوذ بك من ً
زكاؿ نعمتك
ك ،كجميع
كتى ىح ٌو ًؿ عافيتك ،كفي ىجاءةً نىػ ٍق ىمتً ى
ك.
ىس ىخ ًط ى
إين أعوذ بك من الشِّقاق والنّفاق
 -ٛٛاللّهم ّ
وسوء األخالق.
الضجيع،
إين أعوذ بك من اعبوع فإنّو بئس ّ
 -ٜٛاللّهم ّ
ُ

ّٖٔ-ضلع الدهن:ثقلو وشدتو ٖٗ-الضجيع:الرفيق القرهن،البطانة:اػبصلة الباطنة
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وأعوذ بك من اػبيانة فإ ّّنا بئست البِطَانة.
إين أعوذ بك من صالة التنفع.
ٓ -ٜاللّهم ّ
ماعملت ً
كم ٍن
شر
ي
ُٗ -اللٌهم إنٌي أعوذ بك من ٌ
شر مالم أعمل.
ٌ
شر
ومن
ظبعي
شر
من
بك
أعوذ
إين
هم
ٕ -ٜاللّ ّ
ّ
ّ
شر قليب ومن
بصري
شر لساين ومن ّ
ومن ّ
ِ ٔ
شر مـَنـيِّـي .
ّ
إين أعوذ بك من ال َـه ْدم ،وأعوذ بك
هم
ٖ -ٜاللّ ّ
من التـََّرِّدي.
إين أعوذ بك من البَـَرص واعبنون
ٗ -ٜاللّهم ّ
سيء األسقام.
وال ُ
ـج َذام ومن ّ
ألمٍب يف بُ ُكوِرىا.
٘ -ٜاللّهم بارك ّ
علمت َّ
أن الفخذ عورة؟.
 -ٜٙأما
َ
ٔ

ِٔٗ-شر منيي :قيل الفرج وقيل اؼبوت ّٗ-الَبدي :السقوط.
ْٗ-اعبذام :مرض تتساقط منو األطراف
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 -ٜٚاإلمام ض ِامن ،وال ِ
ـمؤذ ُن ُم ْؤسبََ ٌن.
ُ َ ٌ
عذاب يف
ّ -ٜٛأمٍب ىذه ّأمة مرحومة ليس عليها
ٌ
اآلخرة ،عذاهبا يف ال ّدنيا الفتـن والزالزل
والقتل.
شئت ،كاذك ًر ٍ ً
عز كجل.
ٗٗ -أ ٍىم ًرًر ال ٌد ىـ بما ى
اس ىم اهلل ٌ ٌ
ً
ً
آر و
اب.
ََُ -أيمىر نىبيُّ يكم أف يى ٍس يج ىد على ىس ٍبػ ىعة ى
ًَُُ -
ك فهو خير لك.
أمس ٍ
بعض مالً ى
ك عليك ى
َُِ -أنا أ ٍىكلىى بالػمؤمنين من أنفسهم.
ٖٓٔ -أنا أ ٍىكلىى النٌاس بابن مريم ،األنبياء أكالد
ىع ٌالت ،كليس بيني كبينو نب ٌػي.
َُْ -أنا زعيم ٍ
ببيت يف َربَ ِ
ض اعبنّة لِ َـم ْن تَرك
ٌ
ِ
ال ِـمراء وإ ْن كان ُؿب َّقـاً.
أول َم ْن تَـْن َش ّق عنو
َُٓ -أنا سيّد ولد آدم ،و ُ
ُ

ٔٗٗ-أمرر:أجِر وأ َِس ْل ََُ-آراب:أعضاء َُّ-أوالد عالّت:اإلخوة غّب
األشّقاء ألب َُْ-الزعيم:الكفيل والضامن ،ربض اعبنة:أطرافها،اؼبراء:اعبدال.
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األرض ،وأول شافع ،وأول ُم َشفَّع.
ث
ارث لوُّ ،
أفك عانِْيو وأ ِر ُ
 -ٔٓٙأنا وارث من ال و َ
مالو .
ش ػ ػ ػ ػ ػركط أف تيػ ٍوفيػ ػ ػ ػ ػػوا بػ ػ ػ ػ ػػو
َُٕ -إ ٌف أحػ ػ ػ ػ ػ َّػق ال ٌ
مااستى ٍحلىلٍتيم بو ال يف يركج.
ٍ
ٍ
ع ال ّدعاء إجابةً دعوةُ غائب لغائب.
 -ٔٓٛإ ّن أسر َ
هوم
أعظم األهّام عند اهلل تبارك وتعاىل ُ
 -ٜٔٓإ ّن َ
هوم ال َقِّر.
الن ْ
َّحر مثّ ُ
ِ
اب يف
ت َد َو َّ
ٓٔٔ -إ ّن ّأمةً من بِب إسرائيل ُمس َخ ْ
أي ال ّدواب ىي؟.
وإين الأدري ُّ
األرضّ ،
ٔٔٔ -إ ّن األمّب إذا ابتغى ِّالرهْـبَةَ يف النّاس أَفْ َس َد ُىم.
َُُِّ -
إف البيػ ىزاؽ في المسجد خطيئةه ككفارتيها
ىدفٍنها
ٔ

ٔ

ٔ

َُٔ-عانيو :أسّبه َُٕ-أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح
القر :اليوم الذي هلي هوم النّحر ُُُ-الرهبة :الشك.
َُٗ -هوم ّ
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كجل أف ال يرتفع
ُُّ -إ ٌف ح ٌقان على اهلل ٌ
عز ٌ
شيء من ال ٌدنيا إال كضعو.
َُُّْ -
قضاء.
إف خيار النٌاس أحسنيػ يهم ن
َُُّٓ -
الصدقة ما ترؾ غنى.
إف خير ٌ
َُُّٔ -
إف الدِّين النٌصيحة (ثالثان).
َّ -ٔٔٚ
إن ربّكم تبارك وتعاىل َحيِ ٌّي كرمي ،هستحيي
من عبده إذا رفع هدهو إليو أن هَـُرَّدمها
ِص ْفرا.
ً
َُُّٖ -
الكذب
كيتحرل
ب
َّ
ى
الرجل لىيىكٍذ ي
إف ٌ
ب عند اهلل َّ
كذابا.
حتى ييكٍتى ى
َُُّٗ -
الصدؽ
ص يد يؽ
كيتحرل ِّ
َّ
إف الرجل لىيى ٍ
حتى يكٍتىب عند اهلل ً
صدِّيقان.
ي ى
إن السعيد لَمن جنِّب ِ
الف ًَب (ثالثاً).
َٕٓٔ ُ ْ َ ّ َّ -
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ِٕٔٔ َّ -
اعبهاد يف سبيل اهلل تعاىل .
احة ّأمٍب ُ
إن سيَ َ
َُِِّ -
شمس كالقمر ال ينكسفاف لػموت
إف ال ٌ
أحد كال لػحياتو.
َُِّّ -
شيطاف لىيىستى ًح ُّل الطعاـ الذم لم
إف ال ٌ
اسم ً
اهلل عليو.
يي ٍذ ىك ًر ٍ ي
َُِّْ -
يوـ القيامة
إف الغادر ييػ ٍن ى
ب لو لواءه ى
صي
فييقاؿ :ىذه غى ٍد ىرةي فالف بن فالف.
الشيطانَّ ،
َّٕ٘ٔ -
الشيطان
وإن ّ
إن الغضب من ّ
ُخلِ َق من النّار ،وإمنا تُطْ َفأُ النّار باؼباء،
فإذا غضب أح ُدكم فَـْليَتَوضَّأ.
َّ -ٕٔٙ
إن فُ ْسطَا َط اؼبسلمْب هوم ال َـمْل َح َم ِة بالغوطة
إىل جانب مدهنة هُقال لـها دمشقِ ،م ْـن
الشام.
خّب مدائ ِن ّ
ٔ

ُُِٔ  -اؼب راد بالسياحة ىنا سكُب الِباري وترك اؼبباحات
ُِٔ -الفس طاط :اغبصن ،اؼبلحمة :اغبرب العظيمة.
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إف فىصل ما بين ً
ً
كصياـ أىل
صيامنا
ُِٕ ٍ َّ -ى
الس ىحر.
الكتاب أ ٍكلىةي َّ
خير فال ًػح ىج ىامةي
ُِٖ -إ ٍفكاف في شيء مما تداكيتم بو ه
ُِٗ -إنٌكم ستركف ربٌكم كما تركف ىذا ،ال
ض امُّ وف في رؤيتو .
تي ى
الدواء ،وجعل لكل داءٍ
َّٖٓٔ -
إن اهلل أنزل الدَّاء و َّ
ِّ
دواءً ،فَـتَ َد َاووا ،والتَ َد َاووا حبرام.
َّٖٔٔ -
اض ُعوا حٌب الهبغي
إن اهلل أوحى َّ
إيل أن تَـ َو َ
أح ٌد على أحد ،والهفخر أح ٌد على أحد.
َُِّّ -
عما لم تتكلَّم بو
إف اهلل تجاكز ٌ
ألمتي ٌ
أك تىػ ٍع ىم ٍل بو ،كبما َّ
سها.
حد ثى ٍ
ت بو أىنٍػ يف ي
َّٖٖٔ -
إن اهلل تعاىل جعلِب عبداً كرمياً ومل جيعْلِب
جبّاراً عنيداً.
َُّّْ -
إف اهلل حبس عن م ٌكة الفيل.
ُ

ٔ

ُِٔٗ-ىذا :أي القمر ليلة البدر ،ال تضامون :ال تشكّون ُُّ-البغي :الظلم.
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َُّّٓ -
حرـ بيع الخمر كال ىػم ٍي ًتة كالخنزي ًر
إف اهلل َّ
ً
كاألصناـ.
َّ -ٖٔٙ
حرم اػبمر وشبنهاَّ ،
إن اهلل َّ
وحرم ال َـمْيتَةَ
وحَّرم ال ِـخْنـ ِزهر وثـمنو.
وشبنهاَ ،
َّ -ٖٔٚ
إن اهلل َحّرَم على األرض أجساد األنبياء.
ِ ِ ِ
الس َْب ،فإذا
ب اغبياء و َّ
 -ٖٔٛإن اهلل َحي ٌّي ستِّّب ُُي ُ
اغتسل أحدكم فَـْليَ ْستَ ِ ْـَب.
َّ -ٖٜٔ
الرفْق وهُعطي عليو
إن اهلل رفيق ُيب ِّ
ماالهُعطي على العنف.
إن اهلل قد أعطى ُك َّل ذي ٍ
َّٓٗٔ -
حق حقَّو ،فال
وصيةَ لوارث.
َُُّْ -
كل شيء.
ب اإلحسا ىف على ِّ
إف اهلل ىكتى ى
َّٕٗٔ -
هقول بو.
اغبق على لسان عمر ُ
إن اهلل وضع َّ
َّٖٗٔ -
صلُّون على َميَ ِام ِن
إن اهلل ومالئكتَو هُ َ
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الصفوف.
ّ
ِ
َّٗٗٔ -
اق.
إن اهلل ىو ال ُـم َس ِّعُر القابِض الباسط َّ
الرز ُ
َُّْٓ -
ب الذين ييػ ىع ِّذبيوف النٌاس في ال ٌدنيا.
إف اهلل ييػ ىع ِّذ ي
الشرهكْب مامل َخيُ ْن أحدُ هما
َّ -ٔٗٙإن اهلل هقول :أنا ثالث ّ
خرجت من بينِوما.
صاحبَو ،فإذا خانَوُ ُ
َّ -ٔٗٚ
عليك
لكن
َ
وم على َ
إن اهلل هَـلُ ُ
الع ْجز ،و ْ
أمر فَـ ُق ْل :حسيب اهلل
بال َكْيس ،فإذا َ
غلبك ٌ
ونِ ْع َم الوكيل .
ُْٖ -إف ٌّ ىّ اهلل ينهاكم أف تحلفوا بآبائكم،
فى ىم ٍن كاف حالفان فىػلٍيى ٍحلًف باهلل أك
ت.
لًػيى ٍس يك ٍ
َّ -ٜٔٗ
إن اؼباءَ طَ ُهور ال هـُنَ ِّج ُسو َشيء.
َُٓ -إنٌما األعماؿ بالنية كإنٌما لكل و
امرلء مانول
ٌ
ٌ
ٔ

ٔ

ٔ

.

ُ

ُْٕٔ-العجز :التقصّب والتهاون ،الكيس :العقل والتدبّب.
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سوف .
ُُٓ -إنٌما أنا بشر أنسى كما تىػ ٍن ى
يعلِّ يم يكم .
ُِٓ -إنٌما أنا بمنزلة الوالد أ ى
ُّٓ -إنٌما بنو ىاشم كبنو المطٌلب شيء كاحد.
ً
ليؤتم بو :فإذا ركع
ُْٓ -إنٌما يجعل اإلماـ ٌ
فاركعوا ،كإذا رفع فارفعوا ،كإذا صلٌى
صلُّوا جلوسان.
جالسان فى ى
ِ
الصفا
٘٘ٔ -إّمنا ُجع َل الطّواف بالبيت وبْب ّ
ورمي ال ِـجمار إلقامة ِذ ْكر اهلل.
واؼبروة ُ
العدك ىك ىسليوا
تتمنَّوا لقاء ٌ
 -ٔ٘ٙيا أيٌها النٌاس ال ى
اهلل تعالى العافية.
الرجال.
 -ٔ٘ٚإّمنا النّساء شقائق ّ
الس َق ُم مث أعفاه اهلل
 -ٔ٘ٛإ ّن اؼبؤمن إذا أصابو َّ
منو كان كفارًة ؼبا مضى من ذنوبو وموعظةً
ٔ

ِ

ٔ

ُُٔٓ-أي يف غّب األقوال البالغية.
ٕ -ٔ٘ٛالسقم :اؼبرض ُٗٓ -عقلو :ربطو.
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لو فيما هستقبل.
ض مث أُ ْع ِف َي كان
ـمنافق إذا َم ِر َ
 -ٜٔ٘إ ّن ال َ
كالبعّبَ ،ع َقلَوُ أىلُو مث أرسلوه ،فلم هَ ْد ِر
لِ َـم َع َقلُوه ومل هَ ْد ِر لِ َـم أ َْر َسلُوه.
ِ ِ
ضح ِم ْن بول َّ
الذَكر.
ٓ -ٔٙإمنا هـُ ْغ َسل م ْن بَـْول األنثى وهـُْن َ ُ
ٔ -ٔٙإ ٌف المرأة تيػ ٍقبً يل في صورة شيطاف ،فى ىم ٍن
ً
فليأت أىلىوي فإنٌو
كجد من ذلك شيئان
ض ًم ير مافي نفسو.
يي ٍ
ُِٔ -إ ٌف المسلم ال يىػ ٍن يجس.
ٖ -ٔٙإ ّن مع كل َجَر ٍس شيطاناً.
اس من كالـ النٌبوة
ُْٔ -إ ٌف م ٌػما أى ٍد ىرؾ الػنٌ ي
األكلى :إذا لم تى ٍستى ًح فاصنع ماشئت.
ِ
الربا االستطالةَ يف ع ْرض
٘ -ٔٙإ ّن من أرىب ّ
حق.
اؼبسلم بغّب ّ
ٔ

ٔ

ش ُُٔ-هضمر :هُضعف وهُقلل.
َُٔٔ-هنضح :هـَُر ّ
ُٓٔ-أرىب :أعظم ،االستطالة :التعدي.
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أىل
 -ٔٙٙإ ّن من أشراط ّ
الساعة أَ ْن هَـتَ َدافَ َع ُ
صلِّي هبم.
اؼبسجد ال جيدون إماماً هُ َ
الرجل من َك ْسبِ ِو،
 -ٔٙٚإ ّن من أطيب ما أكل ّ
وو ُلده من َك ْسبِ ِو.
هوم اعبمعة.
 -ٔٙٛإ ّن من أفضل أ هّامكم َ
ع فإذا رأيتم جنازةن
ُٗٔ -إ ٌف الموت فىػ ىز ه
فقوموا.
ث يف ثيابو الٍب ميوت فيها .
ٓ -ٔٚإ ّن اؼبيِّت هـُْبـ َع ُ
بأحل من ال َـمْيتة.
ٔ -ٔٚإ ّن النـ ْ
ُّهبَةَ ليست ّ
االقتصاد
الصاحل و
الصاحل و َّ
َ
الس ْم َ
ت ّ
ي ّ
ٕ -ٔٚإ ّن ال َـه ْد َ
جزءٌ من طبسة وعشرهن ُجْزءاً من النّبوة.
ضَرةٌ ،فإذا أتى
وش ُْؿبتَ َ
ـح ُش َ
ٖ -ٔٚإن ّّ ىذه ال ُ
ٔ

ٔ

َُٕٔ-الثياب ىنا كناهة عن العمل ُُٕ-النهبة :أخذ مال الغّب قهراً
وعالنية ُِٕ-اؽبدي :الطرهقة،السمت:حسن اؽبيئة،االقتصاد التوسط
يف النفقة ُّٕ-اغبشوش :مواضع قضاء اغباجة،ؿبتضرة :ربضرىا
الشياطْب ،اػببث واػببائث :ذكور الشياطْب وإناثها.
ٔ
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أح ُدكم اػبالء فَـْليَـ ُقل :أعوذ باهلل من
ـخـبُث واػببائث.
ال ُ
الصالة ال يى ًح ُّل فيها شيءه من
ُْٕ -إ ٌف ىذه ٌ
كالـ النٌاس ىذا ،إنٌما ىو التٌسبيح
كالتٌكبير كقراءةي القرآف.
٘ -ٔٚإ ّّنا ستُـ ْفـتَ ُح لكم أرض العجم.
ُٕٔ -إنٌو لم يىػ ٍب ىق من يمبى ِّ
الرؤيا
شرات النٌبوة إال ٌ
الصالحة ،يراىا ال يػم ٍسلم أك تيرل لو.
ٌ
ُٕٕ -إنٌو لىػييػغىا يف على قلبي ،كإنٌي ألستغفر اهلل
مرة.
كل يوـ مائة ٌ
في ٌ
إين ال أخيس بالعهد .
ّ -ٔٚٛ
ُٕٗ -إنٌي لست كهيئتكم ،إني أيط ىٍع يم كأي ٍس ىقى.
صبًغوف فخالًيفوىم.
َُٖ -إ ٌف اليهود كالنٌصارل ال يى ٍ
السمع والطّاعة وإ ْن
ٔ -ٔٛأوصيكم بتقوى اهلل و ّ
ٔ

ُٖٕٔ-أخيس :أنقض َُٖ-اؼبراد استحباب خضاب اللحية بصفرة أو ضبرة.
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عبداً حبشياً.
ًُِٖ -
أكؼ بنذرؾ.
ٖ -ٔٛاألهدي ثالثة :فيد اهلل العليا ،وهد اؼبعطي
السفلى.
السائل ّ
الٍب تليها ،وهد ّ
ك مؤمن .
ك ،اليىػ ٍفتً ي
ُْٖ -اإليماف قىػيَّد ال ىفتٍ ى
ظهور دوابّكم منابر.
٘ -ٔٛإهّاكم أن تَـتَّخذوا َ
ِ
اغبسنات
اغبسد ،فإ ّن اغبسد هأكل
 -ٔٛٙإهّاكم و َ
العشب.
اغبطب أو
كما تأكل النّ ُار
َ
َ
ػجلوس بالطُّرقات.
ُٕٖ -إيٌاكم كال
ى
أكذب
ٌن
ُٖٖ -إيٌاكم كالظٌ َّن ،فإ ٌف الظ َّ
ي
سوا.
سوا كال َّ
الحديث ،كال َّ
تجس ي
تحس ي
كالكذب ،فإ ٌف الكذب يهدم إلى
ُٖٗ -إيٌاكم
ى
ُ

ٔ

ُ

لقتلغفلةًوغد ارً
ُْٖٔ-أيمنع اإلميا ُنا َ
َُٗ-ىيشات األسواق:اؼبنازعاتواػبصومات
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الفجور يهدم إلى النٌار.
الفجور كإ ٌف
ى
ش ً
ات األسواؽ.
كى ٍي ى
َُٗ -إيٌاكم ى
ٔ -ٜٔأ ّميا امرأةٍ أدخلت على قوم َم ْن ليس منهم
فليست ِم َن اهلل يف شيء،ولن هُ ْد ِخلَها اهلل جنَّتو
ُِٗ -أيٌما امرأةو أصابت بي يخوران فال تى ٍش ىه ىد ٍف
معنا العشاء .
ٖ -ٜٔأّميا امرأةٍ نكحت بغّب إذن مواليها فنكاحها
باطل (ثالثاً).
ً
ُْٗ -األىيِّ يم ُّ
ٍر
أحق بنفسها من كليٌها ،كالبك ي
ص ىماتيها.
تي ٍستى ىأم ير في نفسها ،كإذنيها ي
رجل و
ُٓٗ -أيٌما و
مسلم أى ٍك ىف ىر رجالن مسلمان فإف
كاف كافران كإال كاف ىو الكافر.
 -ٜٔٙأّميا ٍ
عاىر.
عبد َّ
تزوج بغّب إذن َم َواليو فهو ٌ
ُ

ٔ

ُِٔٗ-اؼبراد بالبخور كل ما ظهر رُيو من االعطور ُْٗ-األميَ :م ْن
سبق ؽبا زواج ،تُ ْستأمر :تُ ْستَأ َذن-ُٗٔ .العاىر :الزاين.
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 -ٜٔٚأّميا مسلم أطعم مسلماً على جوع أطعمو
اهلل من شبار اعبنة.
 -ٜٔٛأميُّا مسلم كسا مسلماً ثوباً على ُع ْر ٍي
ضر اعبنّة.
كساه اهلل من ُخ ْ
بح بال ًوتٍر.
ُٗٗ -بادركا ٌ
الص ى
ِ
الرجل زعموا.
ٕٓٓ -بئس َمطيَّةُ ّ
ٕٔٓ -بَالِغ يف االستنشاق ،إال أن تكون صائماً.
اؼبشائْب يف الظُّلَم إىل اؼبساجد بالنّوِر
ٕٕٓ -بَشِّر ّ
التّ ّام هوم القيامة.
َِّ -بى ِّ
سركا.
سركا كال تيػ ىع ِّ
شركا ال تيػنىػ ِّفركا ،كيى ِّ
ع أىليو.
َِْ -ه
بيت ال تى ٍم ىر فيو ًجيىا ه
كل أىذىانىػ ٍي ًن صالةه لمن شاء .
َِٓ -بين ٌ
ً
الصالة.
َِٔ -بين العبد كبين الكف ًر تىػ ٍر يؾ ٌ
ٔ

ٔ

َِٔٓ -اؼبراد باألذانْب األذا ُن واإلقامة.

ـ  31ـ

َِٕ -البػيِّػع ً
اف بال ًػخيىار مالم يىػتىػ ىف َّرقىا.
ى ى
ً
َِٖ -تى ىح َّوليوا عن مكان يكم الذم أصابىػ ٍت يكم فيو
الغى ٍفلىةي.
السب ًع األكاخ ًر.
ََِّٗ -
تحركا ليلةى القدر في ٌ
ض ْع داءً إال
وجل مل هَ َ
ٕٓٔ -تَ َد َاوْوا ،فإن اهلل ّ
عز ّ
وضع لو دواء ،غّب داء و ٍ
احد ،ال َـهَرُم.
َ ََ
ً َ
األمم.
ود ّ
الولُ َ
الوُد َ
فإين مكاثر بكم َ
ود َ
ٕٔٔ -تَـَزَّو ُجوا َ
ً
يق للنٌساء.
ص ًف ي
للرجاؿ ،كالتٌ ٍ
ُِِ -التٌ ٍسب ٍي يح ٌ
ٖٕٔ -تَ ْس َم ُعون وهُ ْس َم ُع ِمْن ُكم وهُ ْس َم ُع ِفب َّْن هَ ْس َم ُع
ِمْن ُكم.
ٕٗٔ -تَ َس َّموا بأظباء األنبياء.
س َّموا باسمي كال تى ٍكتىػنيوا ب يك ٍنػيىتي.
ُِٓ -تى ى
اغبدود فيما بينَ ُكم ،فما بلغِب من
 -ٕٔٙتعافَـ ُوا
َ
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حد فقد وجب .
ٍّ
كل يوـ اثنين
ُِٕ -تيفتىح أبو ي
اب الجنٌة ٌ
كخميس.
السارؽ في يربٍ ًع دينار فصاعدان.
ُِٖ -تيػ ٍقطى يع ي يد ٌ
ِ
وطبس
سبع يف األوىل،
 -ٕٜٔالتّكبّب يف الفطر ٌ
ٌ
يف اآلخرة.
َِِ -تكوف في ىذه األمة أربع فتن في
آخرىا ال ىفنىاءي.
سبها
ُِِ -تين ىكح النٌساءي ألربع :لمالها ،كل ى
ػح ى
كلجمالها كلدينها ،فاظفر بذات ال ٌدين
ت يداؾ .
تى ًربى ٍ
ِ
ِ
وىْزُؽبُ َّن ِج ّد :النّكاح
ٕٕٕ -ثالث جدُّىن ج ّد َ
ٔ

ٕ

ُِٔٔ-تعافوا:أي ذباوزوا عنها وال ترفعوىا إيل.
ُِِٕ-تربت هداك :دعاء دبعُب أغناك اهلل
ِِِ-الرجعة :إرجاع اؼبطلَّقة إىل النكاح.
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والطّالق وا ِّلر ْج َعة.
ٍ
ٖٕٕ -ثالث دعو ٍ
فيهن:
ات
مستجابات ال َّ
شك ّ
َ ََ
دعوة الوالد ودعوة اؼبسافر ودعوة اؼبظلوم.
بس ىقبً ًو .
ِِْ -الجار أ ى
ىح ُّق ى
ِ
األرض.
أحق بدا ِر اعبا ِر أو
جار ال ّدا ِر ُّ
ُٕٕ٘ -
 -ٕٕٙجاىدوا اؼبشركْب بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم.
ِ
لص َدقَِة ،وال ُـم ِسُّر
اعباىر
-ٕٕٚ
بالقرآن كاعباىر با َّ
ُ
بالصدقة.
بالقرآن كال ُـم ِسِّر َّ
ِ
وم ْس ِجداً.
ُ -ٕٕٛجعلَ ْ
ت يل األرض طَ ُهوراً َ
كل أمّب ،بَـَّراً كان
-ٕٕٜاعبهاد واجب عليكم مع ّ
أو فاجراً.
الصلوات اػبمس.
ٖٕٓ -حافظ على ّ
ٖٕٔ -حبُّك الشيء هـع ِمي وه ِ
ص ُّم.
َ ُْ ُ
ُ
ُ

ٔ

ٔ
الس َقب :القرب واجملاورة
َِِْ -
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ائيل وال َحَر َج.
َٕٖٕ -ح ِّدثُوا عن بِب إسر َ
ِّّ -الحرب يخ ٍدعة.
ِّْ -ح ِّرم ً
ػخ ٍمر.
ت التٌجارةي في ال ى
يى
ِّٓ -يح ٍرمة نساء المجاىدين على القاعدين
رم ًة ٌأمهاتهم.
ي
كح ى
ً
للسل ىٍعة ىم ٍم ىح ىقةه للبىػ ىرىكة.
ف ىمٍنػ ىف ىقةه ِّ
ػحل ي
ِّٔ -ال ى
رب العالمين} ُّأـ القرآف
ِّٕ{ -الحمد هلل ٌ
كالس ٍب يع ال ىػمثىاني .
كأـ الكتاب َّ
ٌ
ِّٖ -الحياء كلٌو خير.
األم.
 -ٕٖٜاػبالة دبنزلة ّ
ِِ
ِ
صلُّون يف ن َعاؽبم
ٕٓٗ -خالفوا اليهود فإ ّّنم ال هُ َ
وال ِخ َفافِ ِهم.
الشاةَ من الغن ِم،
ُٕٔٗ -خ ِذ َّ
اغبب من اغبَ ِّ
ب ،و ّ
البعّب من ِ
اإلبل ،والبقرَة من البق ِر.
و َ
ٔ

ِّٔٔ-اغبلف:اليمْب الكاذبة ِّٕ-السبع اؼبثاين:ظبيت بذلك ألّنا تُثُب
وتُعاد يف كل صالة ُِْ-أي يف الزكاة ِِْ-اػبراج:الغَلَّة.
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َّمان.
ٕٕٗ -اػبراج بالض َ
ٖٕٗ -خالفة النّبوة ثالثون سنة ،مث هؤيت اهلل
لك ؼبن هشاء.
ال ُـم َ
شجرتين :النَّ ٍخلى ًة ،ك ً
العنىبى ًة.
ِْْ -الخمر من ىاتين ال ٌ
ِ
العقرب
ـحَرم :اغبيَّةُ و ُ
طبس قتلُ ُه َّن حالل يف ال َ
ٌٕ٘ٗ -
ِ
الع ُقور.
الكلب َ
واغب َدأَةُ والفأرة و ُ
ِ
ب يف الصالة.
خيارُكم أَلْيَـنُ ُكم مناك َ
ُ -ٕٗٙ
ثم
ِْٕ -خير ٌأمتي القر يف الذين بيًعثٍ ي
ت فيهمٌ ،
ثم الذين يىػلي ٍونىهم.
الذين يىػلي ٍونىهمٌ ،
ِ
ِ
ش
ـحلَّةُ ،وخّب األ ْ
ُضحية ال َكْب ُ
 -ٕٗٛخّب ال َكفن ال ُ
األَقْـَر ُن.
ٌم القرآ ىف كعلَّ ىموي.
خيركم ىم ٍن تعل ى
ِْٗ -ي
ٕٓ٘ -خّب اجملالس أوسعها.
ٕٔ٘ -ال ّدعاء ىو العبادة.
ٔ

ُ

ِْْٔ-أي معظم اػبمر منهما.
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ك أرجو فال
ٕٕ٘ -دعوات اؼبكروب :اللّهم رضبَتَ َ
ِ
ِ
َصلح يل
تَكْلِب إىل نفسي طَْرفَةَ عْب ،وأ ْ
شأين ُكلَّوُ ،الإلو إال أنت.
ِٖٕ٘ -دهةُ ِ
اؼبعاى ِد نِص ِ ِ
ـحِّر.
ْ ُ
ف دهَة ال ُ
َ
ٕٗ٘ -ذَ َكاةُ الـجنْب ذَ َكاة أ ُِّموِ.
ص ًر فكأنٌما يكتًىر
الع ٍ
ِٓٓ -الٌذم تىػ يفوتيو صالةي ى
أىلىوي كمالىوي.
الرضبن ،ارضبوا أىل
الراضبون هرح ُـم ُهم ّ
ّ -ٕ٘ٙ
السماء.
األرض هرضبْكم َم ْن يف ّ
الراكبان شيطانان،
الراكب شيطان ،و ّ
ّ -ٕ٘ٚ
ب.
والثّالثة َرْك ٌ
الر ُج ل على دِ هْن خليلو فـَ لْ يَـ نْظُر أح ُد ُك م
َّ - ٕ٘ٛ
من ُخيَالِل.
َ -ٕٜ٘رِح َم اهللُ أمرأً صلّى قبل العصر أربعاً.
ـ  37ـ

ٓ -ٕٙرحم اهلل رجالً قام من اللّيل فصلّى وأهقظ
ت نضح يف وجهها اؼباء.
امرأتَوُ ،فإن أَبَ ْ
ٔ -ٕٙرحم اهلل امرأة قامت من اللّيل فصلّت
ض َحت يف
وأهقظت زوجها ،فإن أىب نَ َ
وجهو اؼباء.

صوا صفوفى يكم ،كقا ًربيوا بينها ،كحاذكا
ِِٔ -ير ُّ
باألعناؽ.
ِ
الصيب حٌب هَـْبـلُ َغ،
ُٖ -ٕٙرف َع القلم عن ثالثة :عن ّ
وعن النّائم حٌب هستيقظ ،وعن اؼبعتوه
حٌب هِبأ.
ِٗ -ٕٙز ْن وأ َْرِج ْح.
٘ -ٕٙزهّنوا القرآن بأصواتكم.
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 -ٕٙٙساقي ِ
القوم آَ ِخُرُى ْم ُشْرباً.
 -ٕٙٚستُـ ْفتَ ُح عليكم األمصار.
ْماء َع ْمياء َم ْن
 -ٕٙٛستكون فتنة َ
ص ّماء بَك َ
استَ ْشَرفَت لو ،وإشراف اللسان
أشرف ؽبا ْ
السيف .
فيها كوقوع ّ
السالـ عليكم دار قوـ مؤمنين كإنَّا إف
ٌِٗٔ -
شاء اهلل بكم الحقوف.
الس ٍم يع كالطٌاعة على المرء المسلم فيما
ََِّٕ -
ً
أحب كىك ًرىه مالم ييػ ٍؤىمر بمعصية ،فإذا أيم ىر
ٌ
سمع كالطاعة.
فال
بمعصية
ى
ُِٕ -ىس ُّموا اهلل كيكليوا.
ُٕ -ٕٚسورةٌ من القرآن ثالثون آهة تَ ْش َف ُع
لصاحبها حٌب هـُ ْغ َفَر لو {تبارك الّذي بيده
ٔ

ِٖٔٔ-صماء بكماء عمياء ال هسمع أىلها اغبق وال هنطقون بو وال هرونو
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ال ُـملك}.
الص ً
ِّٕ -ىس ُّوكا صفوفىكم َّ
ف من
فإف تسويةى َّ
ً
الصالة.
تماـ ٌ
ٗ -ٕٚالسيّ ُد اهللُ تبارك وتعاىل.
ِ
ْب َخالِع .
وج ٌْ
َ٘ -ٕٚشُّر ما يف َر ُج ٍل ُش ٌّح ىالعُ ،
 -ٕٚٙشفاعٍب ألىل الكبائر من ّأمٍب.
لموت و
شمس كالقمر ال ي ٍخ ًس ىف ً
اف ً
أحد
ِٕٕ -ال ٌ
ى
كاللحياتًوً.
ضا يف كذك ال ًػح َّجة
صاف :ىرىم ى
ِٖٕ -شهرا عيد ال يىػٍنػيق ى
الرجل في الجماعة تزيد على
ِٕٗ -صالة ٌ
صالتًًو في بيتو كصالتًًو في يس ٍوقو خمسان
كعشرين درجة.
الصالة.
ص ي
الرجل قاعدان نً ٍ
ف ٌ
َِٖ -صالة ٌ
ٔ

خبل مع حرص وىلع وجْب،خالع:أي شدهد
ِٕٔٓ-شح ىالع:أي ٌ
َِٖ-أي ما مل تكن ضرورة.
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ٍ
ِ
يْب
كتاب يف علِّ ِّ َ
لغو بينهما ٌ
ٔ -ٕٛصالةٌ يف إثر صالة ال َ
الصالة في الجماعة تعادؿ خمسان
ٌِِٖ -
كعشرين صالة.
ُ

ِّٖ -صالة اللٌيل كالنٌهار مثنى مثنى.

أفضل من صالهتا يف
ٗ -ٕٛصالة اؼبرأة يف بيتها
ُ
ُح ْجَرِهتا ،وصال ُهتا يف ـبَْ َد ِعها أفضل من
صالهتا يف بيتها.

ِٖٓ -صالة المرء في بيتو أفضل من صالتو
في مسجدم ىذا ،إال المكتوبة.
كل
ف ِّ
الصالة اؼبكتوبة واجبةٌ عليكم َخْل َ
ّ -ٕٛٙ
مسلم ّبراً كان أو فاجراً ،وإ ْن َع ِم َل
الكبائر.
ٔ

كل مسلم بَـَّراً كان أو
الصالة واجبةٌ على ِّ
ّ -ٕٛٚ
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فاجراً ،وإ ْن عمل الكبائر.

الصلح جائز بْب اؼبسلمْب إال صلحاً َحَّرَم
ّ -ٕٛٛ
َح َّل حراماً.
حالالً أو أ َ
صل قائمان ،فإف لم تستطع فقاعدان ،فإف
ٌِٖٗ -
لم تستطع فعلى ىج ٍن و
ب.
ٓ -ٕٜصلُّوا عليَّ ،
فإن صالتكم تبلُغُِب حيث كنتم.
ّ
ُِٗ -صلٌوا قبل المغرب ركعتين ،لػً ىم ٍن شاء.
كل شهر ثالثة أياـ ،كاقرأٍ
ِِٗ -صم في ٌ
القرآف في شهر.
الضيَافة ثالثة أهام ،فما ِسَوى ذلك فهو صدقة.
ِّٖ -ٕٜ
ِْٗ -طي يهور إناء أحدكم إذا كلغ فيو الكلب
يكالى ىن بالتراب.
سل ىس ٍبع مرات ،أ ي
أف ييػغٍ ى
٘ -ٕٜالطِّيَـَرةُ ِش ْرٌك (ثالثاً) .
ٔ

ُ

ٔ

ِٔٓٗ -الطّبة :التشاؤم.
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ً
كالعائد في قىيئً ًو.
ِٔٗ -العائد في ًىبىتً ًو
الصدقة باغبق كالغازي يف
 -ٕٜٚالعامل على ّ
سبيل اهلل حٌب هرجع إىل بيتو.
ً
ادكف
كجل من قوـ ييػ ىق ي
ب ربُّنا ٌ
ِٖٗ -ىعج ى
عز ٌ
السالسل.
إلى الػجنٌة في ٌ
ِٗٗ -العجماء ىج ٍر يحها يجبىار ،كال ىػم ٍع ًد يف يجبىار،
كالبئر يجبار.
ِ
الزوِر باإلشر ِاك باهللِ.
ت شهادةُ ُّ
ُٖٓٓ -عدلَ ْ
(ثالثاً).
كل من
كل ؿبتلم رو ُ
اح اعبمعة ،وعلى ّ
ٖٔٓ -على ّ
راح إىل اعبمعة الغُ ْسل.
ُّعبَة فإن األرض تُطْ َوى باللَّيل .
ٕٖٓ -عليكم بالد ْ
الصد ىؽ يهدم إلى
بالصدؽ فإ ٌف ٌ
َّّ -عليكم ٌ
ٔ

ٔ

َِّٔ-الدعبة:مسّب أول الليل َّْ-أي جيب على اليد ّرد ما أخذتو.
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البر يهدم إلى الجنٌة.
البً ٌر ،كإ ٌف َّ
ٖٗٓ -على اليد ما أخذت حٌب تُـ َؤِّدي.
ٖ٘ٓ -عن الغالم شاتان ِمثْالن ،وعن اعبارهة َشاةٌ.
َّٔ -غيسل ً
يوـ ال ً
كل يم ٍحتىلًم.
ي
ػج يمعة ك ه
اجب على ٌ
ٍي
ِ
ت النّفاق يف القلب.
 -ٖٓٚالغناء هـُْنب ُ
اش
اش للمرأة ،كفر ه
للرجل ،كفر ه
َّٖ -فر ه
اش ٌ
شيطاف.
كالرابع لل ٌ
لل ٌ
ضيفٌ ،
ق ما بيننا وبْب اؼبشركْب العمائِم على القالنس.
َ -ٖٜٓفـْر ُ
ُ
ػخ يمس.
َُّ -في ِّ
الرىكا ًز ال ي
الع ٍش ير.
ُُّ -فيما سقت األنهار كالعيوف ي
ُِّ -قاتى ىل اهلل اليهود اتٌخذكا قبور أنبيائهم مساج ىد.
ُّّ -قاؿ اهلل تعالى :الكبرياء ردائي ،كالعظمة إزارم
ُ

ٔ

ٔ

َّٔٗ-اؼبسلمون هلبسون القلنسوة وفوقها العمامة ،وكان زي
اؼبشركْب لبس القلنسوة وحدىا َُّ-الركاز :الكنوز اؼبدفونة.
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فمن نازعني كاحدان منهما قذفتو في النار.
كس ِّد ٍدني.
ُّْ -قل :اللٌهم اىدني ى
بالصالة.
ٖ٘ٔ -قم ها بالل فَأَ ِر ْحنَا ّ
 -ٖٔٙكان رسول اهلل  إذا خرج من الغائط
قال( :غفرانك).
 -ٖٔٚكان رسول اهلل  إذا سلّم يف الوتر قال:
(سبحان اؼبلك ال ُق ّدوس).
ُّٖ -كاف رسوؿ اهلل  إذا سلٌم قاؿ:
السالـ،
السالـ كمنك ٌ
(اللٌهم أنت ٌ
تباركت ياذا الجالؿ كاإلكراـ).
 -ٖٜٔكان رسول اهلل  إذا غزا قال( :اللّهم
ض ِدي ونصّبي ،بك أحول وبك
أنت َع ُ
َصول وبك أقاتل).
أُ
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َِّ -كاف رسوؿ اهلل  إذا قاـ من اللٌيل
بالسواؾ .
وص فاه ِّ
يى ي
ش ي
ٔ

ٕٖٔ -كان رسول اهلل  هقول إذا أمسى:

(أمسينا وأمسى ال ُـمْلك هلل واغبمد هلل،
الإلو إال اهلل وحده الشرهك لو).
ِِّ -كاف رسوؿ اهلل  يقوؿ في سجوده:
ً
كجلَّو،
(اللٌهم اغفر لي ذنبي كلٌو ،دقَّو ي
كأكلو كآخره).
ٌ
ِّث أخاك حدهثاً ىو
ت خيانةً أن ُربَد َ
َٖٕٖ -كبُـَر ْ
ِّق وأنت لو بو كاذب.
صد ٌ
لك ُم َ
الحجاـ خبيث ،كثمن الكلب
ِّْ -ىك ٍسب
َّ
كم ٍه ير البى ًغ ٌي خبيث.
خبيث ،ى
َِّٔ-هشوص :هنظف وهدلك.
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َٕٖ٘ -ك ْسُر َعظْ ِم اؼبيِّت َك َك ْس ِرهِ حيَّاً.
وت .
 -ٖٕٙكفى باؼبرء إشباً أن هُ َ
ضيِّع َم ْن هَـ ُق ُ
كل ُخطْبٍَة ليس فيها تَ َش ّهد فهيكاليد ال َـج ْذماءٕ.
ُّ -ٖٕٚ
ىس ىك ىر فهو حراـ.
ُِّّٖ -
كل شراب أ ٍ
كل ِم َُب َمْن َحر.
كل َعَرفَةَ َم ْوقِف ،و ُّ
ُّ -ٖٕٜ
كل ـبُْ ِم ٍر طبر ،وكل مسكر حرام.
ُّٖٖٓ -
كل يم ٍس ًك ور حراـ ،كما أسكر منو ال ىف ٍر يؽ
ُُّّّ -
فى ًملءي ِّ
الكف منو حراـ.
ًِّّ ُّ -
كل مسكر حراـ.
كل يم ٍسك ور خمر ،ك ٌ
ٔ

ُّّّّ -
كل المسلم على المسلم حراـ ،ىماليوي

ُ

ِّٔٔ-من هقوت :من تلزمو نفقتهم.
ِّٕٕ-اعبذماء :اؼبقطوعة
ُّّ-الفرق :مكيال باؼبدنية.
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ً
كد يموي.
كع ٍر ي
ضوي ى
كل معركؼ صدقة.
ُّّّْ -
ُٖٖ٘ -ك ْل من مال هتيمك غّب مسرف ،وال مبادر،
وال متأثِّل.
 -ٖٖٙألَ ْن أَقْـعد مع ٍ
قوم هذكرون اهلل تعاىل من
َُ
إيل
الشمس ُّ
أحب َّ
صالة الغداة حٌب تطلع ّ
من أن أ ُْعتِ َق أربعةً من َولَد إظباعيل .
خّب لو
 -ٖٖٚألَ ْن
َ
هتصدق اؼبرء يف حياتو بدرىم ٌ
من أن هتصدق دبائة عند موتو.
س ُّو َّف صفوفىكم أك لىيي ىخالًىف َّن اهللي بين
ّّٖ -لىتي َّ
كجوىكم.
َّق لِغَ ِّْبنا.
 -ٖٖٜاللَّ ْح ُد لنا والش ُّ
ٔ

ٔ

ّّٔٓ-اؼببادر:اؼبسابق اوؼبنافس،اؼبتأثل:اآلخذ ظلماً َّْ-السفرة:اؼبالئكة الكتبة
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َّْ -الٌذم يقرأ القرآف كىو ماىر بو مع
الس ىفرةً الكراـ البىػ ىرىرة.
َّ
اػبمر وشارَهبا وساقيها وبائعها
ٖٔٗ -لَ َع َن اهلل َ
ومبتَاعها وعاصرىا ومعتَ ِ
صَرىا وحاملَها
ُْ َ
ُْ
َ
واحملمولةَ إليو.
ىممت أف أنهى عن الغىٍيػلىة حتى
ِّْ -لقد
ي
ت َّ
الركـ كفارس يفعلوف ذلك
ذيِّك ٍر ي
أف ٌ
ض ُّر أكالدىم .
فال يى ي
ّّْ -لىِّقنيوا موتاكم قىػ ٍو ىؿ ال إلو إال اهلل.
األمة الّذهن
وسَ ،
وس ىذه ّ
ٖٗٗ -لكل ّأمة َؾبُ ٌ
وؾبُ ُ
هقولون ال قدر.
حق وإ ْن َجاءَ على فَـَرس.
للسائل ٌّ
ّٖ٘ٗ -
َجُر الغازي.
َجُرهُ وأ ْ
 -ٖٗٙللغازي أجره ،وللجاعل أ ْ
ٔ

ِّْٔ-الغيلة :صباع الرجل زوجتو اؼبرضع ّْٔ-اعباعل :اجملهز
للغازي تطوعاً ّْٕ-منى :نقل حدهث اػبّب لإلصالح.
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ً
صلًح.
ّْٕ -لم يكذب من نى ىمى بين اثني ًن ليي ٍ
ادهي.
ّْٖ -لن
نستعمل على ىع ىملًنىا من أ ىىر ى
ى
َّ
أشق على ٌأمتي ألمرتهم
ّْٗ -لوال أ ٍف
كل صالة.
ٌ
بالسواؾ عند ٌ
َّ
ألمرت
ٖٓ٘ -لوال أن الكالب أ َُّمةٌ من األمم
ُ
بقتلها ،فاقتُـلُوا منها األسود البَ ِهيم .
المار بين يدم المصلٌي ماذا
يعلم ُّ
ُّٓ -لو ي
ً
خير لو م ٍن
عليو ،لكاف أف ى
يقف أربعين ه
أ ٍف يى يم َّر بين يديو.
ليأتْب على النّاس زمان ال هبقى أحد إال
َّٕٖ٘ -
الربا ،فإ ْن مل هأ ُكْلو أصابو من غُبَا ِره.
أكل ّ
ِ
خياركمَ ،ولْيَـ ُؤُّم ُك ْم قُـّرا ُؤُكم.
ٖٖ٘ -ليُـ َؤذِّ ْن لكم ُ
ٖٗ٘ -ليس على اػبائن قطع.
ٔ

ُ

َّٔٓ -األسود البهيم :األسود اػبالص.
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ٖ٘٘ -ليس على مسل ٍم ِج ْزهَةٌ.
ّٔٓ -ليس على المسلم في عبده كال في فرسو
ص ىدقىةه.
ى
 -ٖ٘ٚليس على اؼبنتهب قطع .
-ٖ٘ٛليس على النّساء الـحْلق،إّمنا على النّساء الَّتـ ْق ِ
صّب.
َُ
كالرقيق زكاة ،إال زكاةي
ّٗٓ -ليس في الخيل ٌ
ً
الرقيق.
الفطٍر في ٌ
َّٔ -ليس فيما دكف خمس أىك و
اؽ صدقة.
ى
ُّٔ -ليس فيما دكف خمسة و
أكسق صدقة.
ً
خمس ذى ٍك ود صدقة.
ِّٔ -ليس فيما دكف
أمر.
للولي مع الثٌػيٌب ه
ّّٔ -ليس ٌ
السفر.
ّْٔ -ليس من البً ِّر ٌ
الصياـ في ٌ
ٔ

ُ

ّٕٔٓ  -النهبة :اؼبال اؼبأخوذ على وجو القهر والعالنية ِّٔ -
أي طبس إبل ّٓٔ  -أي عند اؼبصيبة ،والسلق :رفع الصوت،
واػبرق :سب زهق الثياب ّٔٔ  -خبب :أفسد.
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كم ٍن ىخ ىر ىؽ.
كم ٍن ىسلى ىق ى
ّٓٔ -ليس منٌا ىم ٍن ىحلى ىق ى
ب امرأ ًة على زوجها ،أو
 -ٖٙٙليس منّا من َخبَّ َ
عبداً على سيّده.
ش.
ّٕٔ -ليس منٌا ىم ٍن غى ٌ
 -ٖٙٛليس منّا َم ْن مل هَـتَـغَ َّن بالقرآن.
 -ٖٜٙليس يف النّوم تفرهطَّ ،إمنا التّفرهط يف اليقظة أ ْن
وقت أخرى.
تُـ َؤ ِّخَر صالةً حٌب هدخل ُ
ناس من ّأمٍب اػبمر هُ َس ُّموّنا بغّب اظبها
ٓ -ٖٚلَيَ ْشَربَ َّن ٌ
ٔ -ٖٚلَْيـلَةُ الضَّْي ِ
ف َح ٌّق على ُك ِّل مسلم.
ثم
ِّٕ -لًيىليىني ًم ٍن يكم أيكليو األحالـ كالنُّهى َّ
ثم الٌذين يىػليونهم.
الٌذين يىػليونهم ٌ
ّّٕ -لىيػ ٍنتى ًهي َّن ه ً
أبصاريىم إلى
صو ىف
رجاؿ يي ٍشخ ي
ى ى
ى
رجع إليهم
السماء في ٌ
الصالة ،أك ال تى ي
ٌ
أبصارىم.
ُ
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ِٗ ِ ِ ِ َُّ -ٖٚ
وع ُقوبَـتَوُ .
يل الواجد ُُي ُّل ع ْر َ
ضوُ ُ
ّٕٓ -ال ىآ يكل مت ً
َّكئىان.
يي
 -ٖٚٙال أ ُْعفي من قَـتَل بعد أخذ الدِّهةِ.
َ
َْ َ
ٍ
الصالةُ لطعام وال لغّبه.
 -ٖٚٚال تُـ َؤ َّخُر ّ
 -ٖٚٛال تبادروين بركوع وال بسجود.
تباشر المرأةي المرأةى لًتىػ نٍػ عى تىػ ىه ا
ّٕٗ  -ال
ي
ً
لزكج ًه ا كأنٌما ينظر إليها.
َّٖ -ال تىباغضوا ،كال تىحاسدكا كال تىدابركا.
ٔ -ٖٛال تَبِ ْع ما ليس ِعْن َد َك.
ِّٖ -ال تبيعوا ال ٌذىب بال ٌذىب إال كزنان بوزف.
ٖ -ٖٛال تُـْتبع اعبنازةُ بص ٍ
وت وال نار.
َ
َُ
ِ
وىم.
ٗ -ٖٛال ذبالسوا أىل ال َق َدر ،وال تُـ َفاربُ ُ
ٔ

ِ
هبيح شتمو وعقابو.
ّْٕٔ-تأخّب سداد الدهن م ْن قادر بغّب عذر ُ
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جل َّ ِ
الر ِ
ظهرهُ يف
ئ صالةُ َّ
٘ -ٖٛال ُْذب ِز ُ
يم َ
حٌب هُق َ
كوع والس ِ
جود.
الر ِ ّ
ّ
ِ
 -ٖٛٙال ذبعلوا بيوتكم قبو ارً ،وال ذبعلوا قِبي عْيداً.
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صلُّوا إليها.
ّٕٖ -ال تجلسوا على القبور كال تي ى
وي على صاحب قرهة.
 -ٖٛٛال ذبوز شهادة بَ َد ّ
 -ٖٜٛال ذبوز شهادة اػبائن وال خائنة ،وال ز ٍان
وال زانية ،وال ذي ِغ ْمر على أخيو .
زكج،
َّٗ -ال تي ًح ُّد المرأة فوؽ ثالث إال على و
كع ٍش ىرا.
فإنػَّها تي ًح ُّد عليو أربعة أشه ور ى
بأمهاتكم وال باألنداد.
ٔ -ٖٜال ربلفوا بآبائكم ،وال َّ
ٕ -ٖٜال ربلفوا إال باهلل ،وال ربلفوا باهلل إال وأنتم
صادقون.
ِ
ِ
ٍِ
وي.
الصدقةُ لغَ ٍّ
ٖ -ٖٜال َرب ُّل ّ
ِب ،وال لذي مَّرة َس ّ
فتختلف قلوبُكم.
ٗ -ٖٜال زبتلفوا
َ
ّٓٗ -ال تي ىخيِّػ يركا بين األنبياء.
ركني على موسى.
ّٔٗ -ال تي ىخيِّ ي
ٔ

ٔ

ّٖٔٗ-الغمر :اغبقد والعداوة َّٗ-اإلحداد :ترك الطيب والزهنة ُّٗ-
األنداد :ما ُعبِد من دون اهلل ّّٗ-ذو اؼبرة السوي :ذو القوة الصحيح.
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 -ٖٜٚال تدخل اؼبالئكة بيتاً فيو جرس.
كلب
 -ٖٜٛال
تدخل اؼبالئكةُ بيتاً فيو صورةُ وال ٌ
ُ
وال ُجـنُب.
ّٗٗ -ال تدخل المالئكة بيتان فيو كلب كال
تمثاؿ.
ٓٓٗ -ال تَ ْد ُعوا على أنفسكم وال تدعوا على
ِ
كم وال تدعوا
أوالدكم وال تدعوا على َخ َدم ُ
على أموالكم.
َُْ -ال ترجعوا بعدم ك ٌفاران يضرب بعضكم
رقاب بعض.
َِْ -ال تيػ ٍرقًبيوا كال تيػ ٍع ًم يركا ،فى ىم ٍن أ ٍيرقًب شيئان
أك أي ٍع ًم ىرهي فهو لورثتو .
ٖٓٗ -ال تزال ّأمٍب خبّب ،أو قال :على الفطرة ،ما
ٔ

ٔ

العمرى يف كتب الفقو.
الرقىب و ُ
َِْٔ-تراجع أحكام ُ
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بك النّجوم.
هؤخروا اؼبغرب إىل أن تَ ْشتَ َ
مل ّ
أعلم ً
البر منكم.
بأىل ِّ
أنفس يكم،اهلل ي
َْْ -ال تيػىزُّكوا ى
تسافر المرأةي ثالثان إال كمعها ذك
َْٓ -ال
ي
محرـ.
سبُّوا أصحابي ،فوالٌذم نفسي بيده
َْٔ -ال تى ي
أح ود ذىبان ما بلغ
مثل ي
لو أنفق أح يد يكم ى
م َّد ً
أحدىم كال نى ً
ص ٍيػ ىفوي.
ي
ش ُّد ا ِّلرحاؿ إال إلى ثالثة مساجد:
َْٕ -ال تي ى
ً
مسجد الحراـ ،كمسجدم ىذا،
كالمسجد األقصى.
َّد عليكم.
ِّدوا على أنفسكم فيُ َشد َ
 -ٗٓٛال تُ َشد ُ
 -ٜٗٓال تُصاحب إال مؤمناً ،وال هأكل طعامك
تقي.
إال ّ
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ب اؼبالئكةُ ُرفْـ َقةً فيها َجَرس.
ٓٔٗ -ال تَ ْ
ص َح ُ
صلّوا صال ًة يف هوم مرتْب.
ٔٔٗ -ال تُ َ
صلُّوا يف َمبَا ِرِك ِ
الشياطْب.
اإلبل ،فإ ّّنا من ّ
ٕٔٗ -ال تُ َ
ُّْ -ال تصوـ المرأة كبىػ ٍعلي ىها شاى هد إال بإذنو
غير رمضاف.
ى
ٗٔٗ -ال تضربوا إماء اهلل.
ً
بعذاب اهلل.
ُْٓ -ال تيػ ىع ِّذبيوا
 -ٗٔٙال تَـغَالَْوا يف ال َك َفن فإنَّو هُ ْسلَبُوُ َسْلباً َسرهعاً.
ُْٕ -ال تيػ ٍقبى يل صالةه ال مرأةو تطيَّبت لهذا
فتغتسل غي ٍسلى ىها من
المسجد حتَّى ترجع
ى
الجنابة.
السفر.
 -ٗٔٛال تُـ ْقطَ ُع األهدي يف ّ
السالم
السالم ،فإ ّن عليك ّ
 -ٜٗٔال تَـ ُقل عليك ّ
السالم عليك.
ربيّة الـميّت ،قل ّ
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الس الـ على اهللَّ ،
ألف اهلل
َِْ  -ال تقولوا ٌ
الس الـ.
ىو ٌ
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ٕٔٗ -ال تقولوا للمنافق سيّد ،فإنّو إ ْن هكن سيّداً
وجل.
فقد أسخطتم ربّكم ّ
عز ّ
ٔ

ٕٕٗ -ال تقولوا ما شاء اهلل وشاء فالن ،ولكن
قولوا ما شاء اهلل مثّ شاء فالن.

الساعة حتَّى تقاتلوا قومان نً ىعاليهم
ِّْ -ال تقوـ ٌ
َّ
الش ٍعر.
ٔ

اس يف اؼبساجد.
الساعة َّ
ٕٗٗ -ال تقوم ّ
حٌب هَـتَبَاىى النّ ُ

دجالون،
الساعة َّ
حٌب خيرج ثالثون ّ
ٕ٘ٗ -ال تقوم ّ
ُكلّهم هزعم أنّو رسول اهلل تعاىل.

 -ٕٗٙال تَالَ َعنُوا بلعنة اهلل وال بغضب اهلل وال بالنّار.
الرٍكبىا ىف ل ٍلبىػ ٍيع ،كال يبع بعضكم
ِْٕ -ال تىػلى َّقوا ُّ
على بيع بعض.
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 -ٕٗٛال سبنعوا أحداً هطوف هبذا البيت وهصلّي
أي ٍ
ساعة شاء من ليل أو ّنار.
ّ
ِْٗ -ال تمنعوا نسائكم المساجد ،كبيوتيػ يه َّن
خير لى يهن.
ه
شوا.
تناج
َّْ -ال ى ي
الشيب.
ٖٔٗ -ال تنتفوا ّ
الرضبة إال من َش ِق ّي.
ٕٖٗ -ال تُـْنـَز ُ
ع ّ
ٖٖٗ -ال تنَ َسنَا ها أخي من دعائك.
حٌب تنقطع التّوبة.
نقطع اؽبجرةُ َّ
ٖٗٗ -ال تَ ُ
عمتها.
ّْٓ -ال تيػ ٍن ىك يح المرأة على ٌ
ّْٔ -ال ًح ىمى إال هلل كلرسولو.
ص ٍل.
 -ٖٗٚال َسْب َق إال يف ُخ ٍّ
ف أو حاف ٍر أو نَ ْ
ورَة يف اإلسالم .
صر َ
 -ٖٗٛال ُ
ٔ

َّْٔ-النْجش :الزهادة يف شبن السلعة ػبداع الغّب.
ّّٖ-الصرورة :ترك النكاح أو ترك اغبج.
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الصبح حتَّى تطلع
ّْٗ -ال صالة بعد صالة ٌ
شمس ،كال صالة بعد العصر حتَّى
ال ٌ
شمس.
ب ال ٌ
تىػ ٍغ ير ى
َْْ -ال صالةى لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
فصاعدان.
ضوءَ لو ،وال وضوء ؼبن
ٔٗٗ -ال صالةَ ؼبن ال ُو ُ
هذكر اسم اهلل عليو.
ِ
ك ،وال عتق إال فيما
ٕٗٗ -ال َ
طالق إال فيما سبَْل ُ
سبلك ،وال بيع إال فيما سبلك.
اق يف إ ْغالق .
طالق وال ِعتَ َ
ٖٗٗ -ال َ
نذر إال فيما هُبتغى بو وجوُ اهلل.
ٗٗٗ -ال َ
ْْٓ -ال نذر في معصية ،كك ٌفارتيو ك ٌفارةي يمين.
 -ٗٗٙال نذر وال ميْب فيما ال ميلك ابن آدم ،وال
ٔ

ّْْٔ-اإلغالق :اإلكراه أو شدة الغضب.
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يف معصية اهلل ،وال يف قطعية رحم.
بويل.
 -ٗٗٚال نكاح إال ّ
ث ،ما تركنا صدقة.
ْْٖ -ال نيػ ٍوىر ي
ال.
ضّ
 -ٜٗٗال هأوي الضَّالَّةَ إال َ
َْٓ -ال يبيع حاضر و
لباد كإف كاف أخاه أك أباه.
ي
ه
ٔ٘ٗ -ال هُبلِّغُِب أحد من أصحايب عن أحد شيئاً،
ُحب أن أخرج إليكم وأنا سليم
فإين أ ُّ
الصدر.
ّ
ِْٓ -ال يبػ ػ ػػولى َّن أح ػ ػ ػ يد يكم فػ ػ ػػي المػ ػ ػػاء ال ػ ػ ػ ٌدائم
يغتسل فيو من الجنابة.
كال
ٍ
ّْٓ -ال يب ػػولى َّن أح ػػدكم ف ػػي الم ػػاء الػ ػ ٌدائم ث ػ ٌػم
يغتسل منو.
ي
ِ
ات هوم إىل اللّيل.
م
ص
ال
و
،
احتالم
بعد
ٗ٘ٗ -ال هـُْت َم
َُ َ
٘٘ٗ -ال هتوارث أىل ِملَّتَـ ْ ِ
ْب شيئاً.
ُ
ٔ
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كافر كقاتًلوي أبدان.
ْٔٓ -ال
ي
يجتمع في النا ًر ه
ْٕٓ -ال يي ٍجلى يد فوؽ ىع ٍش ًر جلدات إال في حد
من حدكد اهلل.
س بْب َر ُجلَْب إال بإذّنما.
 -ٗ٘ٛال ُْجيلَ ْ
وز المرأة عطيَّةٌ إال بإذن زوجها.
 -ٜٗ٘ال َْجي ُ
قوق.
ٓ -ٗٙال ُُِي ُّ
الع َ
ب اهلل ُ
خاطئ.
يحتكر إال
ُْٔ -ال
ه
ي
ِْٔ -ال يحليب َّن أح هد ماشيةى و
أحد بغير إ ٍذنًًو.
ىٍ ى
ِ
شبن ال َكْلب ،وال ُح ْل َوا ُن الكاىن،
ٖ -ٗٙال َُي ُّل ُ
والمهر البَغِ ّي.
ٗ -ٗٙال َُِي ّل دم امر ٍئ مسلم إال بإحدى ثالث:
كفر بعد إسالم ،أو زنا بعد إحصان ،أو
ٌ
ٍ
قَـْت ُل نفس بغّب نفس.
ٔ
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ف وبيع ،وال شرطان يف بيع.
٘ -ٗٙال َُِي ُّل َسلَ ٌ
ً
عطي عطيَّة أك
ْٔٔ -ال يىحلُّ لرجل أف يي ى
يهب ىبة ،فيرجع فيها إال الوال ىد فيما
ييعطي ىكلىده.
ْٕٔ -ال يى ًح ُّل لمؤمن أف يهجر مؤمنان فوؽ
ثالث.
ِ
ع مسلماً.
 -ٗٙٛال َُي ُّل ؼبسلم أن هـَُرِّو َ
ي.
 -ٜٗٙال هدخل اعبنّة اعبََّواظ ،وال اعبَ ْعظَ ِر ّ
صاحب َمكْس.
ٓ -ٗٚال هدخل اعبنّة
ُ
قاطع ىرًحم.
ُْٕ -ال يى ٍد يخ يل الجنٌة ي
ِْٕ -ال يدخل الجنٌة قتَّات.
ّْٕ -ال يدخل الجنٌة من كاف في قلبو مثقاؿ
حبٌ وة من ىخ ٍر ىد وؿ من كً ٍبر.
ٔ

ْٔٗٔ -اعبواظ :الغليظ ،واعبعظري ،اؼبتكِب
َْٕ-اؼبكس :الضرهبة ِْٕ-قتات :منام.
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الشجرة.
ٗ -ٗٚال هدخلُ النّ َار أح ٌد فبن باهع ربت ّ
ْٕٓ -ال يى ٍد يع ىو َّف أح يد يكم بالموت لضر نزؿ بو،
ٌهم أحيني ما دامت
كلكن لًيىػ يق ٍل :الل َّ
ٍ
الحياة خيران لي ،كتىػ ىوفَّنًػي إذا كانت

الوفاةي خيران لي.
الكافر
الكافر ،كال
المسلم
ث
ْٕٔ -ال يى ًر ي
ي
ى
ي
المسلم.
ى
 -ٗٚٚال هـَُرُّد ال ّدعاء بْب األذان واإلقامة.
ْٖٕ -ال يزاؿ أح يد يكم في صالةو ما كانت
تحبسو.
ٌ
الصالةي ي

عجل النّاس الفطر
 -ٜٗٚال هزال ال ّدهن ظاىراً ما ّ
َّ
اليهود والنّصارى هـُ َؤ ِّخرون.
ألن َ

َْٖ -ال يزاؿ العبد في صالة ما كاف في
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الصالة.
صالٌه ينتظر ٌ
يم ى
األول
ٔ -ٗٛال هزال قوم َّ
هتأخرون عن ّ
الصف ّ
هؤخَرىم اهلل يف النّار.
حٌب ِّ
َّ
وجل ُم ْقبِالً على العبد وىو
ٕ -ٗٛال هزال اهلل ّ
عز ّ
التفت
يف صالتو ما مل هلتفت ،فإذا
َ
انصرف عنو.
َ
ّْٖ -ال يزاؿ ىذا ال ٌدين عزيزان إلى اثني عشر
خليفةن ،يكلُّهم من قريش.
الزاني حين يزني كىو مؤمن،
ْْٖ -ال يزني َّ
كال يسرؽ حين يسرؽ كىو مؤمن كال
يشرب الخمر حين يشربها كىو مؤمن،
كالتٌوبة معركضةه بعد.
٘ -ٗٛال هسأ َُل ِ
بوجو اهلل إال اعبَنَّةُ.
ُْ
ب امرأتَوُ.
جل فيما َ
ضَر َ
 -ٗٛٙال هُ ْسأ َُل ّ
الر ُ
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اس.
هشكر النّ َ
هشكر اهلل َم ْن ال ُ
 -ٗٛٚال ُ
ص ِّل أح يد يكم في الثٌوب الواحد ليس
ْٖٖ -ال يي ى
على ىم ٍن ًكبىػ ٍيو منو شيء.
ْٖٗ -ال ييصلَّى بحضرة الطٌعاـ ،كال ىو ييدافعو
األخبثاف .
صم أح يد يكم يوـ الجمعة إال أف
َْٗ -ال يى ي
يصوـ قبلو بيوـ أك بعده.
ٔ -ٜٗال هـُ ْف ِطر َم ْن قَاءَ ،وال من احتلم ،وال من
احتجم.
أقل من
ِْٗ -ال يىػ ٍف ىقوي ىم ٍن قرأ القرآف في ٌ
و
ثالث.
ث
ىح ىد ى
ّْٗ -ال يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أ ٍ
ضأى.
حتٌى يتو ٌ
ٔ

ْٖٔٗ-األخبثان :البول والغائط.
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وجل صدقة من غُلُول ،وال
هقبل اهلل ّ
عز ّ
ٗ -ٜٗال ُ
صالةً بغّب طُ ُهور.
٘ -ٜٗال هـُ ْقتَ ُل مؤمن بكافر.
ْٔٗ -ال يقضي الحاكم بين اثنين كىو غضباف.
الص ػ ػ ػ ػ ػ ػػالة ش ػ ػ ػ ػ ػ ػػيءه كا ٍد ىرؤكا
ْٕٗ -ال يقط ػ ػ ػ ػ ػ ػػع ٌ
ما استطعتم ،فإنٌما ىو شيطاف.
لعانوف شفعاء كال شهداء.
ْٖٗ -ال يكوف الَّ ٌ
ِ
الشمس
رجل صلّى قبل طلوع ّ
 -ٜٜٗال هَل ُج النّ َار ٌ
وقبل أن تَـ ْغُرب.
مرتين.
ََٓ -ال ييل ىدغي المؤمن من يج ٍحر كاحد َّ
َُٓ -ال يمشي أحدكم في النٌعل الواحدة،
لًيىػ ٍنتى ًعل يٍهما جميعان أك لًيى ٍخلى ٍع يهما.
ض يل الماء ليي ٍمنى ىع بو ال ىكألي.
َِٓ -ال يي ٍمنى يع فى ٍ
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ن باهلل.
يموت أح يدكم إال كىو يي ٍح ًس ين الظَّ َّ
َّٓ -ال ي

ً
عهدهً
آخر ً
ً
َْٓ -ال يىػ ٍنف ىر َّف أح هد حتَّى يكوف ي
واؼ بالبيت.
الطَّ ى
اجمللود إال ِمثْـلَوُ.
٘ٓ٘ -ال هَـْن ِك ُح َّ
الزاين ُ
َٔٓ -ال يىػ ٍن ًك يح المح ًريـ كال ييػ ٍن ًك يح.
أبغض إليو من الطّالق.
 -٘ٓٚما َّ
أحل اهلل شيئاً َ
ً
ً
س ًن
لنبي ىح ى
َٖٓ -ما أىذ ىف اهلل لشيء ما أىذ ىف ٌ
ً
الصوت يتغنٌى بالقرآف.
كثّبهُ فقليلوُ حرام.
 -ٜ٘ٓما ْ
أس َكَر ُ
َصَّر َم ِن استغفر ،وإ ْن َع َاد يف اليوم
ٓٔ٘ -ما أ َ
مرًة.
سبعْب َّ
ٔٔ٘ -اؼباء طَ ُهور ال هـُنَ ِّج ُسوُ شيء.
ٕٔ٘ -ما أ ُِمرت بِت ْشيِ ِ
يد اؼبساجد.
ُْ َ
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ِ
ت
ٖٔ٘ -ما أُمْر ُ
ت أن أتوضأ ،لو فَـ َعْل ُ
ت كلَّما بـُْل ُ
لكانت ُسنَّة.
ُْٓ -الماء من الماء.
٘ٔ٘ -اؼبؤذّن هـُ ْغ َفُر لو مدى صوتو.
ُٔٓ -ما رأيت من ناقصات عقل كال دين
منكن.
ب لذم ليب ٌ
أ ٍغلى ي
أحب
ُٕٓ -ما من أيٌاـ
الح فيها ُّ
العمل ٌ
الص ي
ي
إلى اهلل من ىذه األياـ -يعني أيَّاـ
العشر.
 -٘ٔٛما من ثالثة يف قرهة وال بَ ْد ٍو ال تُـ ْقام فيهم
الشيطان.
الصالة إال وقد استحوذ عليهم ّ
ّ
ِ
ب لئيم .
 -ٜ٘ٔاؼبؤمن غٌّر كرمي ،والفاجر َخ ٌّ
ك طريقان يطلب فيو
َِٓ -ما من رجل يسلي ي
ٔ

ُٔٗٓ-اػبب :اؼبفسد.
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َّل اهلل لو بو طريقان إلى الجنٌة.
علمان إال ىسه ى
ٕٔ٘ -ما من شيء أثقل يف اؼبيزان من ُح ْس ِن اػبلق.
ٕٕ٘ -ما من قوم هقومون من ؾبلس ال هذكرون
اهلل فيو إال قاموا على مثل جيفة ضبار
وكان عليهم حسرة.
ٖٕ٘ -اؼبؤمن مرآة اؼبؤمن ،واؼبؤمن أخو اؼبؤمن،
ضْيعتَوُ وُيفظوُ من ورائو.
هَ ُك ُّ
ف عليو َ
ٕٗ٘ -ما من مسلِ َم ْْب هلتقيان فيتصافحان إال
ُغ ِفَر ؽبما قبل أن هفَبقا.
ٕ٘٘ -ما من ٍ
ميت ميوت فيصلّي عليو ثالثةُ
ٍ
ب.
صفوف من اؼبسلمْب إال أ َْو َج َ
ِٔٓ -ما يكوف عندم من خير فلن أد ً
َّخ ىرهي عنكم.
ط كالبس ثىػ ٍوبىي يزٍكر.
شبِّع بما لم ييػ ٍع ى
ِٕٓ -ال يػمتى ى
ِ
كمثَ ِل الّذي
َ -ٕ٘ٛمثَ ُل الذي هـُ ْعت ُق عند اؼبوت َ
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هـُ ْه ِدي إذا َشبِ َع.
ك ٍدم ٍّ
 -ٕٜ٘اجملالس باألمانة إال ثالثةَ ؾبالسَ :س ْف ُ
اقتطاع مال بغّب ٍّ
حق.
حرام ،أو فَـْرٌج حرام ،أو ُ
ً
ازيٍ ًن.
س ال يق َّف ى
َّٓ -ي
الم ٍح ًرىمةي ال تىػ ٍنتىق ي
ب كال تىػلٍبى ي
ُّٓ -المدينة حراـ ما بين عائًر إلى ثىػ ٍور .
أحب.
ِّٓ -المرء مع من َّ
ٖٖ٘ -اؼبَِراءُ يف القرآن كفر.
بالصالة وىم أبناء سبع
ُٖٗ٘ -مروا أوالدكم ّ
سنْب ،واضربوىم عليها وىم أبناء عشر
وفرقوا بينهم يف اؼبضاجع.
سنْبّ ،
ٖ٘٘ -اؼبستشار مؤسبن.
ـخفَّْب للمسافر ثالثةُ أهام
 -ٖ٘ٙاؼبسح على ال ُ
هوم وليلة.
وللمقيم ٌ
ّٕٓ -المسلم أخو المسلم ،ال يظلمو كال
ٔ

ُّٔٓ -عائر وثور :جبالن.
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يي ٍسلً يموي.
ّٖٓ -المسلم ىم ٍن ىسلًم المسلموف من لسانو
كيده.
بذمتهم
 -ٖٜ٘اؼبسلمون تتكافأ دماؤىم ،هسعى َّ
أدناىمُِ ،
وجيْيـُر عليهم أقصاىم.
ٓٗ٘ -اؼبسلمون شركاءُ يف ثالث :يف اؼباء والكأل
والنّار.
ٍم ،كإذا أيتٍبع أح يدكم على
الغني ظيل ه
ُْٓ -ىمط ي
ٍل ٌ
ملً و
يء فىػلٍيىٍتبى ٍع .
ِ
كمانِعِها.
ٕٗ٘ -اؼبُعتَدي يف ّ
الصدقة َ
ّْٓ -مع الغالـ عقيقة.
الصالة الطُّ ُهور ،وربرُميها التّكبّب،
ٗٗ٘ -مفتاح ّ
وربليلُها التّسليم.
ب عب ٌد ما بقي عليو من مكاتَـبَتِ ِو ِد ْرَى ٌم.
٘ٗ٘ -اؼبكاتَ ُ
ٔ

ُْٔٓ-اؼبطل :تأخّب قضاء الدهن.
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ْٔٓ -المالئكة تصلٌي على أحدكم ما داـ في
ث أك
مصاله الٌذم صلٌى فيو ما لم يي ٍح ًد ٍ
يقوـ.
 -٘ٗٚملعون من أتى امرأتو يف ُدبُ َرىا.
سبيو.
ْٖٓ -ىم ٍن أىبٍطىأى بو عملوي لم يي ٍس ًر ٍ
ع بو نى ى
 -ٜ٘ٗمن أُبلِ َي بالءً فَ َذ َكره فقد شكره ،وإ ْن َكتَمو
فقد كفره .
َٓٓ -من أتى المسجد لشيء فهو ىحظُّو.
ٔ٘٘ -من أحاط حائطاً على ٍ
أرض فهي لو.
ٕ٘٘ -من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة
كل داء.
وإحدى وعشرهن كان شفاءً من ِّ
ث في أمرنا ىذا ما ليس فيو
ىح ىد ى
ّٓٓ -من أ ٍ
فهو ىردٌّ.
ٔ

ٔ

ْٔٗٓ-أُبلي بالء :أ ِ
ُعطي عطاءً ٓٓٓ-أي مع اإلمام
ً
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ٗ٘٘ -من أحيا أرضاً َمْيتَةً فهي لو.
الصالة.
الصالة فقد أدرؾ ٌ
ٓٓٓ -من أى ٍد ىرىؾ ىرٍك ىعةن من ٌ
اغبج فَـْليَتَـ َع َّج ْل.
 -٘٘ٙمن أراد ّ
ٕٓٓ -من أيريد ىماليوي بغير ح ٌق فقاتل ف يقتً ىل شهيد.
وؿ بينو كبين
ٖٓٓ -من استطاع منكم أال يى ٍح ى
قً ٍبػلىتً ًو أح هد فىػ ٍليىػ ٍف ىع ٍل.
ٗٓٓ -من استطاع منكم الباءة فىليىتىػ ىزٌكج فإنٌو
ص ين لل ىف ٍرج.
أىغى ٌ
ض للبصر كأ ٍ
ىح ى
ٓ -٘ٙمن استعاذ باهلل فأ ِ
َعْي ُذوه ،ومن َسأ ََل باهلل
فأَعطوه.
ُٔٓ -من استغنى عن أرضو فىػلٍيى ٍمنى ٍح ىها أخاه
ع.
أك لًيى ىد ٍ
لف في تم ور فىػلٍيي ٍسلف في كيل
ىس ى
ِٔٓ -من أ ٍ
معلوـ ككزف معلوـ إلى و
أجل معلوـ.
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ص ًرفٍوي إلى
ىس ى
لف في شيء فال يى ٍ
ّٔٓ -من أ ٍ
غيره.
َٗ -٘ٙم ْن أعان على خصومة بظلم فقد باء
ٍ
وجل.
بغضب من اهلل ّ
عز ّ
تزكجها كاف لو أجراف.
ٓٔٓ -من أعتق جاريتو ك َّ
 -٘ٙٙمن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النّار.
 -٘ٙٚمن أعتق عبداً ولو مال فمال العبد لو إال
السيد.
أن هشَبطو ّ
 -٘ٙٛمن أفٍُب بغّب علم كان ْإشبُوُ على من أفتاه.
صة
 -ٜ٘ٙمن أفطر هوماً من رمضان يف غّب ُر ْخ َ
صها اهلل لو مل هَـ ْق ِ
صيام ال ّدىر.
َر َّخ َ
ض عنو ُ
ٓ -٘ٚمن أقال مسلماً أقالو اهلل َعثَـَرتَوُ.
ُٕٓ -من أكل ثومان أك بصالن فىػ ٍليىػ ٍعتى ًزلٍنىا أك
ليعتزؿ مسجدنا.
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وم ْن
اس
فأصاب الوقْ َ
َ
ت فلو وؽبمَ ،
ٕ -٘ٚمن َّأم النّ َ
انتقص ِم ْن ذلك شيئاً فعليو وال عليهم.
ص ٍف ىقةى يده كثى ىمرىة
ّٕٓ -من بايع إمامان فأعطاه ى
قلبو فىػلٍيي ًط ٍعو ما استطاع.
وجل فلو درجة
ٗ -٘ٚمن بَـلَ َغ بسهم يف سبيل اهلل ّ
عز ّ
ٕٓٓ -من تىبً ىع جنازة فصلٌى عليها فلو قيراط.
 -٘ٚٙمن تَـَرَك ثالث ُصبَ ٍع هتاوناً هبا ،طَبَ َع اهلل
على قلبو.
كُب ب ُكنيٍب.
تسمى باظبي فال هَـتَ َّ
 -٘ٚٚمن َّ
 -٘ٚٛمن تَ َشبَّوَ بقوم فهو منهم.
ٕٗٓ -من تىصبَّح سبع تىمر ً
ات عجوةو لم يى ي
ض ُّرهي
ى ى
ىى
ً
ذلك اليوـ ىس ٌّم كال س ٍحر.
ِ ِ ِ ِ
ٓ -٘ٛمن تَف َل ذبَ َاه القْبلة جاء هوم القيامة تَـ ْفلُوً
بْب عينيو.
ٔ
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ٔ -٘ٛمن تَ َكفَّل يل أن ال َ
اس شيئاً
هسأل النّ َ
َّل لو باعبنّة.
فأتَ َكف ُ
ِ
ِ
وم ْن
ٕ -٘ٛمن ّ
توضأ هوم اعبمعة فَبِها َونَع َم ْ
تَ ،
اغتَ َس َل فَـ ُه َو أفضل.
شرك َو َس َك َن معو فإنَّو ِمْثـلُوُ.
ٖ -٘ٛمن َج َام َع ال ُـم َ
جر ثوبو يخيىالىء لم ينظر اهلل إليو يوـ
ْٖٓ -من َّ
القيامة.
٘ -٘ٛمن ُج عِ َل قاضياً بْب النّاس فقد ذُبِ َح
بغّب ِس ّك ْب.
َّز غازيان في سبيل اهلل فقد غزا،
ٖٔٓ -من ىجه ى
كىم ٍن ىخلى ىفوي في أىلو بخي ور فقد غزا.
 -٘ٛٚمن حافظ على أرب ِع رَك ٍ
عات قبل الظّهر
َْ َ
وأرب ٍع بعدىا َحُرم على النّار.
 -٘ٛٛمن حالت شفاعتو دون ح ّد من حدود اهلل
ٔ
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وجل.
فقد َّ
ضاد اهلل ّ
عز ّ
ساه
س ٌموي في يده يىػتى ىح ٌ
سا يس ٌمان فى ي
ٖٗٓ -من ىح ى
في نار جهنٌم خالدان مخلَّدان فيها أبدان.
ف باألمانة فليس منَّا.
ٓ -ٜ٘من َحلَ َ
ف بغّب اهلل فقد أشرك.
ٔ -ٜ٘من َحلَ َ
ِٗٓ -من حلف بمل وٌة غي ًر ملٌة اإلسالـ كاذبان
فهو كما قاؿ.
ف على قطيعة َرِح ٍم فال ميْب لو.
َٖ -ٜ٘م ْن َحلَ َ
ف على معصية فال ميْب لو.
ٗ -ٜ٘من َحلَ َ
ف على ميْب فقال :إن شاء اهلل
٘ -ٜ٘من َحلَ َ
فقد استثُب.
ورةٍ كاذباً فَـ ْليَتَبَـ َّوأ
 -ٜ٘ٙمن َحلَ َ
ف على ميْب َم ْ
صبُ َ
ُ
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بوجهو مقعده من النّار .
ف على يمين ىو فيها فاجر
ٕٗٓ -من ىحلى ى
ليقتطع بها ماؿ امر وئ مسلم لقي اهلل
كىو عليو غضباف.
 -ٜ٘ٛمن خصى عبده خصيناه.
ٗٗٓ -ىم ٍن دعا إلى ضاللة كاف عليو من اإلثم
ص ذلك من
مثل آثاـ ىم ٍن تىبً ىعوي ال يىػ ٍنػ يق ي
ي
آثامهم شيئان.
ََٔ -من دعا إلى ىدل كاف لو من األجر مثل أجور
ص ذلك من أجورىم شيئان.
من اتٌبعو ال يىػٍنػ يق ي
َٔٓ -ٙم ْن دعاكم فأجيبوه.
ٕٓ -ٙمن رأى عورة فَ َسََبىا كان َك َم ْن أحيا َم ْوُؤَدة.
ؤم ُهم َر ُج ٌل ِمْنـ ُهم.
ٖٓ -ٙمن زار قوماً فال هَـُؤَّمهمَ ،ولْيَ َّ
ٔ

ِ
ت عليو.
ٔٔٗٓ-اليمْب اؼبصبورة :الٍب تسبب اغببس ؼبن ُحل َف ْ
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ع يف أرض قوم بغّب إذّنم فليس لو
ٗٓ -ٙمن َزَر َ
الزرع شيء ولو نفقتوُ.
من ّ
َعبَموُ اهلل بلِجام
٘ٓ -ٙمن ُسئِ َل عن علم فَ َكتَموُ أ ْ
من نار هوم القيامة.
شهادة بً ً
ص ٍد وؽ بىػلَّغىوي اهلل
َٔٔ -من سأؿ اهلل ال ٌ
شهداء ،كإف مات على فراشو.
منازؿ ال ٌ
 -ٙٓٚمن سأل وعنده ما هغنيو َّ
هستكثر من النّار.
فإمنا
ُ
ف.
 -ٙٓٛمن سأل ولو قيمة أ ُْوقِيّة فقد أ ْ
َغبَ َ
 -ٜٙٓمن سبق إىل ماء ،مل هَ ْسبِ ْقوُ إليو مسلم فهو لو.
سأ
َُٔ -من ٌ
سط عليو في رزقو كييػ ٍن ى
سره أف ييػ ٍب ى
ً
ً
ً
في أىثى ًره فىػلٍيىص ٍل ىرحموي.
ٔٔ -ٙمن شرب اػبمر فاجلدوه.
شر النٌاس ذك الوجهين الَّذم يأتي
ُِٔ -من ٌ
ٔ

َٖٔٔ-أغبف :أَ َحلَّ يف اؼبسألة َُٔ-هُنسأ يف أثره :ميَُ ّد يف عمره
وصبيل ِذكره ُٓٔ-خداج :ناقصة.
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ىؤالء بوجو كىؤالء بوجو.
ْب
ٖٔ -ٙمن ّ
شك يف صالتو فَـْليَ ْس ُج ْد َس ْج َدتَ ْ
بعدما هُ َسلِّم.
ُْٔ -من صاـ رمضاف ،ثم أتٍػبىػ ىعوي بست من
شواؿ فكأنَّما صاـ ال ٌدىر.
َّ
بأـ القرآف
ُٓٔ -من صلٌى صالة لم يقرأ فيها ٌ
ً
ً
غير تيماـ.
فهي خ ىداج فهي خداج ي
س ىكنا فقد
سى
ك ني ى
ُٔٔ -من صلٌى صالتنا كنى ى
ك.
ُّس ى
أصاب الن ي
ُٕٔ -من صلٌى العشاء في جماعة كاف كقياـ
نصف ليلة.
ُٖٔ -من صلٌى العشاء كالفجر في جماعة
كاف كقياـ ليلة.
علي كاحدةن صلٌى اهلل عليو ىع ٍشران
ُٗٔ -من صلٌى ٌ
ٔ

ُٔٔٔ-النسك :الذبح تقرباً وطاعة.
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َِٔ -من صلٌى في يوـ ثًٍنتىي ىعشرة ىرٍك ىعةن
بيت في الجنٌة.
تىطىُّوعان بيني لو َّ
بهن ه
صنَع إليكم معروفاً فكافئوه.
ٕٔ -ٙمن َ
اق اهلل عليو.
اق َش ّ
أضر اهلل بو ومن َش ّ
ٕٕ -ٙمن ّ
ضار ّ
حٌب هنالَو مثَّ
ٖٕ -ٙمن طلب قضاء اؼبسلمْب َّ
وم ْن غلب
غلب عدلُوُ َج ْوَره فلو الـجنّةَ ،
وره عدلَو فلو النّار.
َج ُ
ِْٔ -ىم ٍن فىػ َّرج عن مسلم يك ٍربىةن فىػ َّرج اهلل عنو
بها يك ٍربىةن من يكر ً
ب يوـ القيامة.
ى
ِٓٔ -من قاتل حتَّى تكوف كلمة اهلل ىي
كجل.
األعلى فهو في سبيل اهلل ٌ
عز ٌ
اق ٍ
ناقة فقد
 -ٕٙٙمن قاتل يف سبيل اهلل فُـ َو َ
ت لو الـجنّة .
َو َجبَ ْ
ٔ

ٔ

ِٔٔٔ-فواق الناقة :قدر ما بْب اغبلبتْب من الوقت.
َّٔ-اعبدع :قطع األنف أو األذن وكبوىا.
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وجل برأهو
 -ٕٙٚمن قال يف كتاب اهلل ّ
عز ّ
فأصاب فقد اخطأ.
ِٖٔ -من قاـ رمضاف إيمانان كاحتسابان غي ًف ىر لو
ما تق ٌدـ من ذنبو.
ِ
وم ْن قُتِ َل دون
 -ٕٜٙمن قُت َل دون مالو فهو شهيدَ ،
أىلو أو دون دمو أو دون دهنو فهو شهيد.
عبده َج َدعناه.
ع َ
ٖٓ -ٙمن قَـتَ َل َ
عبدهُ قتلناه ومن َج َد َ
ُّٔ -من قىػتى ىل قتيالن لو عليو بىػيِّػنة فىػلىوي ىسلبيوي .
ٕٖ -ٙمن قَـتَ َل معاىداً يف غّب ُكْن ِه ِو َحَّرَم اهلل عليو
الـجنّة.
ّّٔ -من قرأ اآليتين من آخر سورة البقرة في
و
تاه.
ليلة ىك ىف ى
قعداً مل هذكر اهلل فيو كانت عليو
ٖٗ -ٙمن قعد َم ْ
من اهلل تَِرةً.
ٔ

ِّٔٔ-هعِب من قتلو يف غّب وقتو الذي جيوز فيو قتلو ّْٔ-ترة :حسرة.
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ٖ٘ -ٙمن كان آخر كالمو ال إلو إال اهلل دخل اعبنّة.
ّٔٔ -من كانت لو أرض فليزرعها أك لييػ ٍزًرعها
أخاه.
فمال إىل إحدامها
 -ٖٙٚمن كانت لو امرأتان َ
جاء هوم القيامة ِ
وشقُّوُ مائل.
ضل ز واد فىػ ٍليىػ يعد بو على
ّٖٔ -من كاف عنده فى ٍ
ىم ٍن ال زاد لو.
ض يل ظى ٍه ور فىػ ٍليىػ يع ٍد بو على
ّٗٔ -من كاف ًع ٍن ىده فى ٍ
من ال ظهر لو.
َْٔ -ىم ٍن كاف في حاجة أخيو كاف اهلل في
حاجتو.
ْرمو.
ٔٗ -ٙمن كان لو َش ْعر فَـْليُك ْ
ٕٗ -ٙمن كان لو وجهان يف ال ّدنيا كان لو هوم
القيامة لسانان من نار.
ّْٔ -من كاف يؤمن باهلل كاليوـ اآلخر فىػلٍيي ٍك ًرـ
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ضي ىفوي.
متعمدان فىػلٍيىتىبىػ َّوأ مقعده
علي ِّ
ْْٔ -من ك ىذب َّ
من النٌار.
ْٓٔ -من ال يىػ ٍر ىحم ال ييػ ٍر ىحم.
ِ
كل
 -ٙٗٙمن لَزَم االستغفار جعل اهلل لو من ّ
ٍ
ىم فرجاً ،ورزقو من
كل ٍّ
ضيق ـبرجاً ،ومن ِّ
حيث ال ُيتسب.
ُ
ً
َّ
س يده
ْٕٔ -من لعب بالنػ ٍَّر ىدش ٍير فكأنما غى ىم ى
في لحم الخنزير كدمو .
 -ٙٗٛمن لعب بالنـَّْرد فقد عصى اهلل ورسولو.
حق كبّبنا
 -ٜٙٗمن مل هرحم صغّبنا وهعرف َّ
فليس منّا.
ٓ٘ -ٙمن مل هَـ ْغُز أو ُجيَ ّهز غازهاً أو خيَْلُف غازهاً
ٔ

ٔ

ٔ

عرف بلعبة الطاولة.
ْٕٔٔ-النرد والنردشّب ماهُ َ
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يف أىلو خبّب ،أصابو اهلل بقارعة.
ُٓٔ -من مات كلم يىػ ٍغ يز كلم يي ىحدِّث نفسو
بالغزك مات على يشعبة من نفاؽ.
كىو يشرب الخمر يي ٍد ًمنيػ ىها لم
ِٓٔ -ىم ٍن مات ي
يى ٍش ىربٍها في اآلخرة.
مس ذَ َكَره فَـْليَتَـ َوضَّأ.
ٖ٘ -ٙمن َّ
ِ
صلِّو إذا ذَ َكَرهُ.
ٗ٘ -ٙمن نام عن ِوتْ ِره أو نَسيَوُ فَـْليُ َ
ٓٓٔ -من نذر أف يطيع اهلل فليطعو ،كمن نذر
أف يعصي اهلل فال يعصو.
ص لِّها إذا ذى ىك ىرىا،
ٔٓٔ  -من نسي صالة فىػ لٍيي ى
ال ك ٌف ارة لها إال ذلك
ٕٓٔ -من نىػ َّفس عن مسلم يك ٍربىةن من يكر ً
ب
ى
ال ٌدنيا ن ٌفس اهلل عنو كربةن من يكر ً
ب يوـ
ى
القيامة.
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 -ٙ٘ٛمن ىجر أخاه سنَةً فهو َكس ْف ِ
ك دمو.
َ
َ
 -ٜٙ٘من ويل القضاء فقد ذُبح بغّب ِس ِّكْب.
ً
ً
الخير يكلَّوي.
َٔٔ -من يي ٍح ىرـ ِّ
الرفٍ ىق يي ٍح ىرـ ى
ٔ -ٙٙالمهاجر ىم ٍن ىجر ما نهى اهلل عنو.
اؼبهدي ِم ْن ِعْتـَريت ِم ْن ولد فاطمة.
ٕ-ٙٙ
ُّ
الص َدقَة
َٖ -ٙٙم ْوَىل القوم ِم ْن أَنُف ِسهم،وإنَّا ال َِرب ُّل لنا َّ
الشهيد يف اعبنّة.
يب  يف اعبنّة ،و ّ
ٗ -ٙٙالنّ ّ
اعةي في المسجد خطيئة كك ٌفارتيها
ٓٔٔ -الن ى
ُّخ ى
ىد ٍفػنيها.
حٌب
فح ِفظَو َّ
 -ٙٙٙنضَّر اهلل ْامَرءاً ظبع منَّا حدهثاً َ
هبلّغو.
الخل.
ٕٔٔ -نً ٍع ىم
اإلداـ ُّ
ي
ِ
ور اؼبؤمن الت َّْمُر.
 -ٙٙٛن ْع َم ُس ُح ُ
ٗٔٔ -نهيتكم عن زيارة القبور ،فزكركىا ،فإ ٌف
في زيارتها تذكرة.
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كل مسلم.
ٓ -ٙٚال ِوتْـُر ّ
حق على ّ
حق ،فمن مل هـُ ْوتِْر فليس منّا.
ٔ -ٙٚال ِوتْـُر ّ
وس ُّدوا اػبَلَل.
َٕ -ٙٚو ِّسطُوا اإلمامُ ،
حض ًر العصر،
ٍت الظُّهر ما لم تى ي
ّٕٔ -ىكق ي
شمس.
ص ىف َّر ال ٌ
ككقت العصر ما لم تى ٍ
ٍت المغرب ما لم يى ٍس يق ٍط فىػ ٍوير
ْٕٔ -ىكق ي
َّ
الش ىف ًق ،ككقت العشاء إلى نصف اللٌيل.
ٍت صالة الفجر ما لم تىطٍليع
ٕٓٔ -ىكق ي
الشمس.
ضأْ.
الس ِو العينان ،فَ َم ْن نَ َام فَـْليَتَـ َو َّ
ِ -ٙٚٙوَكاءُ َّ
ً
ِّع ىمةى.
ٕٕٔ -الوالء لمن أعطى الث ىَّمن ىكىكل ىي النػ ٍ
الرجل من َك ْسبِ ِو.
َ -ٙٚٛولَ ُد ّ
الح ىج ير.
ٕٗٔ -الولد للفراش ،كللعاىر ى
َٖٔ -كالٌذم نفسي بيده ال تدخلوا الجنٌة
حتَّى تؤمنوا ،كال تؤمنوا حتَّى تحابُّوا.
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ُٖٔ -كيل لًألى ٍع ىق ً
الوضوء.
أسبًغيوا
اب من النٌارٍ ،
ى
ك بو
ِّث
فيكذب ليُ ْ
وهل للّذي ُُيَد ُ
ض ِح َ
ُ
ٌٕ -ٙٛ
ووهل لو.
وهل لو ٌ
القومٌ ،
كف هده.
شر قد اقَبب ،أفلح من َّ
هل للعرب من ٍّ
ٖ -ٙٛو ٌ
ٗ -ٙٛها أىل القرآن أَْوتِرواَّ ،
ُيب ال ِوتْر.
فإن اهلل ِوْتـٌر ُّ
بعض ُكم بعضاً ،وإذا
٘ -ٙٛها أهّها النّاس ،ال هَـ ْقتُ ْل ُ
رميتم اعبمرة فارموا دبثل حصى اػبَ ْذف.
العدو وسلوا اهلل
 -ٙٛٙهاأهها النَّاس ،التتمنَّوا لقاء ّ
تعاىل العافية.
الصالة أَ ِر ْحنَا هبا.
 -ٙٛٚها بالل ،أقم ّ
الرفٍ ىق لم يكن في
ٖٖٔ -يا عائشة ٍارفيًقي ،فإ ٌف ِّ
قط إال زانو ،كال نيزًع من و
شيء ُّ
شيء
ى
قى ُّ
ط إال ىشانىوي.
ٖٗٔ -يا عائشة ،إ ٌف من شرار النٌاس الَّذين
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ييك ىٍريموف اتٌػ ىقاء ألسنتهم.
الرحمن بن ىس يم ىرة ،ال تسأؿ اإلمارة.
َٗٔ -يا عبد ٌ
ٔ -ٜٙها علي ،ال تُـْتب ِع النّظرَة النّظرَةَّ ،
لك
فإن َ
ّ
ِ
األوىل  ،وليست لك اآلخَرةُ.
ِٗٔ  -يا معاذ ال تكن فتٌانان ،فإنٌو يصلِّي
كالصغير كذك الحاجة
الكبير
كراءؾ
ي
ي
كالمسافر.
ضُرهُ اللّ ْغ َو
ٖ -ٜٙها معشر الت َّ
ُّجار ،إ ّن البيع َُْي ُ
بالصدقة.
واغبَْلف ُ
فشوبُوه ّ
ِ
َسل ُموا قبل أن هصيبكم
ٗ -ٜٙها معشر ههود ،أ ْ
مثل ما أصاب قرهشاً.
أقدم يهم
ٌٓٗٔ -
يؤـ ى
القوـ أقرؤىم لكتاب اللق ك ي
قراءة.
ؤمكم أقرؤكم.
ٔٗٔ -ي ُّ
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محمد،
ٕٗٔ -يخرج من النٌار قوـ بشفاعة ٌ
فيدخلوف الػجنٌة كيس َّموف الج ىهن ً
َّميُّوف.
ى
يى
فيقوؿ
ل
ج
ع
ػ
ي
لم
ما
ٖٗٔ -يي ٍستى ىجاب ألحدكم
ي
ىٍ ى ٍ
ب لي.
قد
ي
دعوت فلم يي ٍستى ىج ٍ
يد يف سبعْب من أىل بيتو.
َّع ّ
الش ِه ُ
 -ٜٜٙهُ َشف ُ
ٓٓ -ٚه ِ
وشك األمم أن تَ َداعى عليكم كما تداعى
ُ
ِ
ص َعت َها .
األَ َكلَةُ إىل قَ ْ
ٔ

ََٕٔ-تداعى :تنادى لقتالكم ،األكلة :صبع آكل.
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